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הבלתי רגיל שבו הם הקיפו את העולם כמה פעמים.
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אך אף אחד מהם לא העמיד אדם המשתווה לאברהם.

לכן ,מעניין ביותר לתאר לעצמך אדם ,היוצא אל ארץ
חדשה ולא נודעת עם משימה הנשמעת כך” :לך לך“.

 25גילם של האבות בזמן המאורעות שהיו בחייהם

 05בראשית פרק יט )goעם פירוש רשי(
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מלוח ,התרחש כבר בתקופה שהוא התיישב בארץ
החדשה לו.
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על השקופית תוכלו לראות את כל הדרך של אברהם
לארץ ישראל .אך למעשה ,נקודת המוצא של המסע היא
מקום הולדתו של אברהם ,אור כשדים.
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אחד הדיונים האלה היה עלול להיגמר בכי רע :המלך
הזועם ציווה להוציא את אברהם להורג בכבשן האש.
אברהם יצא מהכבשן ללא פגע...
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פתיחה ל'ארכיון'

המוסיקה של הלשון

 13סנהדרין • צז ,א

 38ערכין יג ,ב

התלמוד מספר ,שהחל בשנת  2000יתחיל עידן חדש
בהיסטוריית העולם.
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...העברית מזכירה כינור ,כלי הנגינה הראשון שהוזכר
בתורה) .הכוונה לכלי המכונה "כינור דוד" ולא בכינור
המוכר לנו היום(.

ארכיון )סיפורו של נח(

 ...בתלמוד נטען כי הכינור נתן את שמו לים כינרת,
משום שפירותיהם של האילנות הצומחים לחופי כינרת היו
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רק שנה קודם לכן השתוללו הגלים והאדמה הוצפה
בזרמי גפרית לוהטת .לאחר מכן הגלים פחתו .תשעה
חודשים לאחר תחילת המבול נראו פסגות ההרים...

בספרו אסף דוד  150מזמורים ליריים — חלקם שלו
וחלקם של מחברים אחרים ,ביניהם האדם הראשון,
אברהם אבינו ומשה רבנו ,בכבודם ובעצמם.
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 43תהילים פרק כ
פרק כ' הוא מזמור איחולי הצלחה בקרב .המזמור
שהולחן בצורה יפהפייה היה מושמע בבית המקדש
כשצבא ישראל יצא למלחמה.

 46תהילים פרק יד )עם פירוש מלבי"ם(
היו פרקי תהילים פופולריים כל-כך ,שהם זכו לחידושים,
"רימייקים" .לדוגמה ,פרק י"ד .מלבי"ם כתב שאת
המזמור הזה כתב דוד אחר אחת המלחמות שלו,
שהייתה קשה ועקובה מדם ,אך הסתיימה בניצחון.

48
סיפורו של נבוכדנצר
 48דניאל פרק ג )עם פירושו של ראב"ע(
לפני כאלפיים וחמש מאות שנה נבוכדנצר מלך בבל
הציב בבקעת דורא פסל זהב ענק...

 52תהלים פרק קיז
ובכן ,בשני פסוקים של פרק קי"ז בתהילים מקופל סיפור
שלם .ואף יותר מזה.

לשתי הקבוצות לפי התור ,תוך אמירת הברכות והקללות
— למקרה שיקיימו את התורה ולמקרה שלאו.

 58בראשית פרק לג )עם פירוש רש"י(
בשכם ישנו מקום הנקרא "חלקת השדה" .מדובר באחד
משלושת המקומות המיוחדים בארץ ישראל ,שנקנו
בכסף ,אמנם לא על ידי אברהם ,אלא על ידי נכדו.

61

השבויה בשכם

 61בראשית לד )עם פירוש רש"י(
בשנת  2205לבריאת העולם ,פחות ממאתיים שנה
אחרי המסע של אברהם ,פרצה בשכם מלחמה קטנה
שהוכרעה במהירות.

63

שלוש ערים

 63לקוטי שיחות ,ל" ,לך לך" ,עמ' 36

53
דרכי אברהם
 53לקט KJBFD:פדן Dֲ FDGא ָרםCNSDFGM
אזור בשם "פדן ארם" ,כלומר צומת הדרכים ,הפך
למגורי קבע של משפחת אברהם.
אנו נפגוש בו לא פעם בהמשך הסיפור של החומש.

54
החידות של שכם

בכל אחד משלושת הערים בהם ביקר ,אברהם בנה
מבנה מיוחד ,שנקרא "מזבח".

71

מה זה קרבן
 71לקט :ורבן
בתקופה שבית המקדש היה קיים ,המונים פקדו את שערי
ירושלים כדי להביא את קרבנותיהם .הבאת קרבנות,
קידוש פרי עמלם ,הייתה הדרך הבטוחה ביותר לבטא
את הקשר שלהם לבורא .כשהקרבן היה מתקבל ,היה
קורה נס — אש הייתה יורדת מהשמים ו"לוקחת" את
הזבח.

 54דברים פרק כז )עם פירוש רש"י(
 56יהושוע פרק ח
בשנת  2488מבריאת העולם כאן ,באזור שכם ,שישה
משבטי בני ישראל עלו על הר גריזים ועוד שישה — על
הר עיבל .בעמק בין שני ההרים עמד שבט לוי ,ופנה
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מקורות



פתיחה

ЧАСТЬ 1. ПРИВЕТСТВИЕ

בראשית פרק יב
מּוֹל ְד ְתָּך
וּמ ַ
ְך-לָך מֵ אַ ְר ְצָך ִ
א ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל-אַ ְב ָרם ,לֶ ְ
ל-האָ ֶרץ ,אֲ ֶשׁר אַ ְראֶ ָךּ.
ָ
וּמבֵּ ית אָ ִביָך ,אֶ
ִ

ב

וְ אֶ עֶ ְשָׂך,

ל-שׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ,
ָ
ִה ְק ִריב ָלבוֹא ִמ ְצ ָריְ ָמה; ַויּ ֹאמֶ ר ,אֶ

ת-מ ְראֶ ה אָ ְתּ .יב
ַ
ָד ְע ִתּיִ ,כּי ִא ָשּׁה יְ פַ
ִהנֵּה-נָא י ַ

וְ ָהיָה,

ְלגוֹי גָּדוֹל ,וַאֲ ָב ֶר ְכָך ,וַאֲ ג ְַדּ ָלה ְשׁמֶ ָך; ו ְֶהיֵהְ ,בּ ָרכָ ה.

ִכּי-יִ ְראוּ א ָֹתְך ַה ִמּ ְצ ִרים ,וְ אָ ְמרוִּ ,א ְשׁתּוֹ ז ֹאת; וְ ָה ְרגוּ

וּמקַ לֶּ ְלָך ,אָ א ֹר; וְ נִ ְב ְרכוּ ְבָך,
וַאֲ ָב ְרכָ הְ ,מ ָב ְרכֶ יָךְ ,

-ל ַמעַ ןא ִֹתי ,וְ א ָֹתְך יְ ַחיּוּ .יג ִא ְמ ִרי-נָא ,אֲ ח ִֹתי אָ ְתּ ְ

ג

כּ ֹל ִמ ְשׁ ְפּח ֹת ָהאֲ ָד ָמה.

ד

ַויֵּלֶ ְך אַ ְב ָרםַ ,כּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר

ן-חמֵ שׁ ָשׁנִ ים
אֵ ָליו יְ הוָהַ ,ויֵּלֶ ְך ִאתּוֹ ,לוֹט; וְ אַ ְב ָרם ,בֶּ ָ

בוּרְך ,וְ ָחיְ ָתה נ ְַפ ִשׁי ִבּגְ ָל ֵלְך .יד
ֵ
ב-לי ַבעֲ
יט ִ
יִ ַ

וַיְ ִהי,

ת-ה ִא ָשּׁה,
ָ
ְכּבוֹא אַ ְב ָרם ִמ ְצ ָריְ ָמה; וַיִּ ְראוּ ַה ִמּ ְצ ִרים אֶ

טו

ת-שׂ ַרי
ָ
וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָהְ ,בּצֵ אתוֹ ,מֵ ָח ָרן .ה וַיִּ קַּ ח אַ ְב ָרם אֶ

ִכּי-יָפָ ה ִהוא ְמא ֹד.

כוּשׁם אֲ ֶשׁר ָרכָ שׁוּ,
ל-ר ָ
ת-כּ ְ
ָ
ִא ְשׁתּוֹ וְ אֶ ת-לוֹט בֶּ ן-אָ ִחיו ,וְ אֶ

וַיְ ַה ְללוּ א ָֹתהּ אֶ ל-פַּ ְרע ֹה; וַתֻּ קַּ ח ָה ִא ָשּׁה ,בֵּ ית פַּ ְרע ֹה.

ת-הנֶּפֶ שׁ ,אֲ ֶשׁר-עָ שׂוּ ְב ָח ָרן; ַויּ ְֵצאוָּ ,ללֶ כֶ ת אַ ְר ָצה
ַ
וְ אֶ

טז

ְכּנַעַ ןַ ,ו ָיּב ֹאוּ ,אַ ְר ָצה ְכּנָעַ ן .ו ַויַּעֲ ב ֹר אַ ְב ָרםָ ,בּאָ ֶרץ ,עַ ד

וַחֲ מ ִֹרים ,וַעֲ ָב ִדים ְוּשׁפָ ח ֹת ,וַאֲ תֹנ ֹת וּגְ ַמ ִלּים .יז

מוֹרה; וְ ַה ְכּנַעֲ נִ י ,אָ ז ָבּאָ ֶרץ.
ֶ
ְמקוֹם ְשׁכֶ ם ,עַ ד אֵ לוֹן

ז

וַיִּ ְראוּ א ָֹתהּ ָשׂ ֵרי פַ ְרע ֹה,

ֹאן-וּבקָ ר,
ָ
בוּרהּ; וַיְ ִהי-לוֹ צ
ָ
יטיבַ ,בּעֲ
וּלאַ ְב ָרם ֵה ִ
ְ
וַיְ ַנגַּע

ל-דּ ַבר
ְ
יְ הוָה אֶ ת-פַּ ְרע ֹה נְ ג ִָעים גְּ ד ִֹלים ,וְ אֶ ת-בֵּ יתוֹ ,עַ

יח

ת-האָ ֶרץ
ָ
ַויּ ֵָרא יְ הוָה ,אֶ ל-אַ ְב ָרםַ ,ויּ ֹאמֶ רְ ,לז ְַרעֲ ָך אֶ תֵּ ן אֶ

ָשׂ ַרי ,אֵ ֶשׁת אַ ְב ָרם.

ַהזּ ֹאת; וַיִּ בֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ ַחַ ,ליהוָה ַהנִּ ְראֶ ה אֵ ָליו .ח ַויּ ְַעתֵּ ק

ֹא-הגּ ְַד ָתּ ִלּיִ ,כּי
ית ִלּי; ָל ָמּה ל ִ
ַויּ ֹאמֶ רַ ,מה-זּ ֹאת עָ ִשׂ ָ

יט

וַיִּ ְק ָרא פַ ְרע ֹהְ ,לאַ ְב ָרם,

ִמ ָשּׁם ָה ָה ָרהִ ,מקֶּ דֶ ם ְלבֵ ית-אֵ לַ --ויֵּט אָ הֳ ֹלה; בֵּ ית-אֵ ל

ִא ְשׁ ְתָּך ִהוא.

ן-שׁם ִמזְ בֵּ ַח ַליהוָה ,וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם
ִמיָּם ,וְ ָהעַ י ִמקֶּ דֶ ם ,וַיִּ בֶ ָ

ָלְך.
א ָֹתהּ ִלי ְל ִא ָשּׁה; וְ עַ ָתּהִ ,הנֵּה ִא ְשׁ ְתָּך קַ ח ו ֵ

יְ הוָה .ט
י וַיְ ִהי ָרעָ ב,

וַיִּ ַסּע אַ ְב ָרםָ ,הלוְֹך וְ נָסוֹעַ ַהנֶּגְ ָבּה .פ
ֵרד אַ ְב ָרם ִמ ְצ ַריְ ָמה ָלגוּר
ָבּאָ ֶרץ; ַויּ ֶ

ָשׁםִ ,כּי-כָ ֵבד ָה ָרעָ ב ָבּאָ ֶרץ.

יא

ָל ָמה אָ ַמ ְר ָתּ אֲ ח ִֹתי ִהוא ,וָאֶ קַּ ח

כ

ת-א ְשׁתּוֹ,
וַיְ ַצו עָ ָליו פַּ ְרע ֹה ,אֲ נ ִָשׁים; וַיְ ַשׁ ְלּחוּ א ֹתוֹ וְ אֶ ִ
ת-כּל-אֲ ֶשׁר-לוֹ.
ָ
וְ אֶ

וַיְ ִהיַ ,כּאֲ ֶשׁר


)א( לך לך -
להנאתך ולטובתך ,ושם אעשך לגוי גדול,
וכאן אי אתה זוכה לבנים .ועוד שאודיע
טבעך בעולם:

)ב( ואעשך לגוי גדול -
לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים:
ממעטת פריה ורביה,
וממעטת את הממון,

וממעטת את השם,
לכך הוזקק לשלש ברכות הללו שהבטיחו
על הבנים ,ועל הממון ,ועל השם.
)וזהו ואגדלה שמך ,הריני מוסיף אות על
שמך ,שעד עכשיו שמך אברם מכאן ואילך
אברהם ,ואברהם עולה רמ"ח כנגד איבריו
של אדם(:
ואברכך -
בממון:
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והיה ברכה -
הברכות נתונות בידך ,עד עכשיו היו בידי,
ברכתי את אדם ואת נח ואותך ,ומעכשיו
אתה תברך את אשר תחפוץ .דבר אחר:
ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלוהי
אברהם ,ואברכך זהו שאומרים אלוהי יצחק,
ואגדלה שמך זהו שאומרים אלוהי יעקב.
יכול יהיו חותמין בכולן? תלמוד לומר :והיה
ברכה ,בך חותמין ולא בהם:
3
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)המשך מעמ' (3

מארצך -
והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד לחרן,
אלא כך אמר לו התרחק עוד משם וצא
מבית אביך:
אל הארץ אשר אראך -
לא גלה לו הארץ מיד ,כדי לחבבה בעיניו ,ולתת
לו שכר על כל דבור ודבור .כיוצא בו )ברא־
שית כב ב( את בנך את יחידך אשר אהבת את
יצחק ,כיוצא בו )כב ב( על אחד ההרים אשר
אומר אליך ,כיוצא בו )יונה ג ב( וקרא עליה
את הקריאה אשר אנכי דובר אליך:

)ג( ונברכו בך כל משפחות האדמה -
יש אגדות רבות ,וזהו פשוטו אדם אומר לבנו
תהא כאברהם ,וכן כל ונברכו בך שבמקרא,
וזה מוכיח )בראשית מח כ( בך יברך ישראל
לאמר ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה:


צדק מלך שלם ,לפיכך )פסוק ז( ויאמר ה' אל
אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת ,עתיד
אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:

רבים כי יפת מראה את ,ועכשיו אנו באים
בין אנשים שחורים ומכוערים ,אחיהם של
כושים ,ולא הורגלו באשה יפה .ודומה לו
)בראשית יט ב( הנה נא אדוני סורו נא:

)ז( ויבן שם מזבח -
על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל:

)יג( למען ייטב לי בעבורך -
יתנו לי מתנות:

)ח( ויעתק משם -
אוהלו:
מקדם לבית אל -
במזרחה של בית אל .נמצאת בית אל
במערבו ,והוא שנאמר בית אל מים:
אהלו -
אוהלה כתיב ,בתחילה נטה את אהל אשתו
ואחר כך את שלו:
ויבן שם מזבח -
נתנבא שעתידין בניו להיכשל שם על עוון
עכן והתפלל שם עליהם:

)יד( ויהי כבוא אברם מצרימה -
היה לו לומר כבואם מצרימה ,אלא למד
שהטמין אותה בתיבה ועל ידי שתבעו את
המכס פתחו וראו אותה:

)טו( ויהללו אותה אל פרעה -
הללוה ביניהם לומר הגונה זו למלך:

)טז( ולאברם היטיב -
פרעה בעבורה ]נתן לו מתנות[:

)ה( אשר עשו בחרן -
שהכניסן תחת כנפי השכינה ,אברהם מגייר
את האנשים ,ושרה מגיירת הנשים ,ומעלה
עליהם הכתוב כאלו עשאום .ופשוטו של
מקרא :עבדים ושפחות שקנו להם ,כמו )שם
לא א( עשה את כל הכבוד הזה) ,במדבר כד
יח( וישראל עושה חיל ,לשון קונה וכונס:

)ט( הלוך ונסוע -

)יז( וינגע ה' וגו' -

לפרקים ,יושב כאן חדש או יותר ונוסע משם
ונוטה אוהלו במקום אחר ,וכל מסעיו הנגבה
ללכת לדרומה של ארץ ישראל והוא לצד
ירושלים שהיא בחלקו של יהודה ,שנטלו בדרומה
של ארץ ישראל הר המוריה שהיא נחלתו:

)ו( ויעבר אברם בארץ -

)י( רעב בארץ -

במכת ראתן לקה ,שהתשמיש קשה לו:
ואת ביתו -
כתרגומו :ועל אנש ביתיה) .ומדרשו לרבות
כותליו ועמודיו וכליו(:
על דבר שרי -
על פי דבורה ,אומרת למלאך הך והוא
מכה:

נכנס לתוכה:
עד מקום שכם -
להתפלל על בני יעקב כשיבואו להלחם
בשכם:
אלון מורה -
הוא שכם ,הראהו הר גריזים והר עיבל ששם
קבלו ישראל שבועת התורה:
והכנעני אז בארץ -
היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של
שם ,שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את
הארץ לבניו ,שנאמר )בראשית יד יח( ומלכי

באותה ארץ לבדה ,לנסותו אם יהרהר אחר
דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ
כנען ,ועכשיו משיאו לצאת ממנה:

4

)יא( הנה נא ידעתי -
מדרש אגדה :עד עכשיו לא הכיר בה מתוך
צניעות שבשניהם ,ועכשיו על ידי מעשה
הכיר בה .דבר אחר :מנהג העולם שעל
ידי טורח הדרך אדם מתבזה ,וזאת עמדה
ביופייה .ופשוטו של מקרא :הנה נא הגיע
השעה שיש לדאוג על יופייך ,ידעתי זה ימים

)יט( קח ולך -
לא כאבימלך שאמר לו )כ טו( הנה ארצי
לפניך ,אלא אמר לו לך ואל תעמוד,
שהמצרים שטופי זימה הם ,שנאמר
)יחזקאל כג כ( וזרמת סוסים זרמתם:

)כ( ויצו עליו -
על אודותיו לשלחו ולשמרו:
וישלחו -
כתרגומו :ואלויאו.
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בראשית פרק יט
א

ַו ָיּב ֹאוּ ְשׁנֵי ַה ַמּ ְלאָ ִכים ְסד ָֹמהָ ,בּעֶ ֶרב ,וְ לוֹט ,י ֵֹשׁב

י-מ ְשׁ ִחית
ן-ה ָמּקוֹם ַהזֶּהִ ,כּ ַ
ְבנ ָֹתיוַ ,ויּ ֹאמֶ ר קוּמוּ ְצּאוּ ִמ ַ

אתם ,וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אַ פַּ יִ ם
ר-סד ֹם; ַויּ ְַרא-לוֹט ַויָּקָ ם ִל ְק ָר ָ
ְבּ ַשׁעַ ְ

וּכמוֹ
ת-ה ִעיר; וַיְ ִהי ִכ ְמ ַצחֵ קְ ,בּעֵ ינֵי חֲ ָתנָיו .טו ְ
ָ
יְ הוָה ,אֶ

ַויּ ֹאמֶ ר ִהנֶּה נָּא-אֲ דֹנַי ,סוּרוּ נָא אֶ ל-בֵּ ית

ַה ַשּׁ ַחר עָ ָלהַ ,ויּ ִָאיצוּ ַה ַמּ ְלאָ ִכים ְבּלוֹט לֵ אמ ֹר :קוּם

עַ ְב ְדּכֶ ם וְ ִלינוּ וְ ַרחֲ צוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם ,וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמתֶּ ם ,וַהֲ ַל ְכתֶּ ם

ן-תּ ָסּפֶ ה,
ת-שׁתֵּ י ְבנ ֹתֶ יָךַ ,הנִּ ְמ ָצא ֹת--פֶּ ִ
ת-א ְשׁ ְתָּך וְ אֶ ְ
קַ ח אֶ ִ

אָ ְר ָצה.

ב

ֹאמרוּ לּ ֹאִ ,כּי ָב ְרחוֹב נ ִָלין .ג
ְל ַד ְר ְכּכֶ ם; ַויּ ְ

ר-בּם
וַיִּ ְפ ַצ ָ

ְמא ֹדַ --ויָּסֻ רוּ אֵ ָליוַ ,ו ָיּב ֹאוּ אֶ ל-בֵּ יתוֹ; ַויַּעַ שׂ ָלהֶ ם ִמ ְשׁתֶּ ה,
וּמצּוֹת אָ פָ ה ַויּ ֹאכֵ לוּ.
ַ

ד

טֶ ֶרם ,יִ ְשׁ ָכּבוּ ,וְ אַ נְ ֵשׁי ָה ִעיר

ַבּעֲ ו ֹן ָה ִעיר.

טז

וַיִּ ְת ַמ ְה ָמהַּ --ויַּחֲ זִ יקוּ ָהאֲ נ ִָשׁים ְבּיָדוֹ

וּביַד ְשׁתֵּ י ְבנ ָֹתיוְ ,בּחֶ ְמ ַלת יְ הוָה עָ ָליו;
ַד-א ְשׁתּוֹ ְ
וּבי ִ
ְ

ַויּ ִֹצאֻ הוּ ַויַּנִּ חֻ הוִּ ,מחוּץ ָל ִעיר .יז

הוֹציאָ ם א ָֹתם
וַיְ ִהי ְכ ִ

ל-העָ ם,
ל-ה ַבּיִ תִ ,מנַּעַ ר וְ עַ ד-זָקֵ ןָ :כּ ָ
ַ
אַ נְ ֵשׁי ְסד ֹם נָסַ בּוּ עַ

ל-תּ ִבּיט אַ חֲ ֶריָך,
ַ
חוּצהַ ,ויּ ֹאמֶ ר ִה ָמּלֵ ט עַ ל-נ ְַפ ֶשָׁך--אַ
ַה ָ

ֹאמרוּ לוֹ ,אַ יֵּה ָהאֲ נ ִָשׁים
וַיִּ ְק ְראוּ אֶ ל-לוֹט ַויּ ְ

ן-תּ ָסּפֶ ה.
ל-ה ִכּ ָכּרָ :ה ָה ָרה ִה ָמּלֵ ט ,פֶּ ִ
ַ
ל-תּעֲ מ ֹד ְבּכָ
ַ
וְ אַ

ִמקָּ צֶ ה .ה

הוֹציאֵ ם אֵ לֵ ינוּ ,וְ נ ְֵדעָ ה א ָֹתם.
ִ
ר-בּאוּ אֵ לֶ יָך ַה ָלּיְ ָלה;
אֲ ֶשׁ ָ

יח

ו ַויֵּצֵ א אֲ לֵ הֶ ם לוֹטַ ,הפֶּ ְת ָחה; וְ ַהדֶּ לֶ ת ,סָ גַר אַ חֲ ָריו .ז
ֹאמר :אַ ל-נָא אַ ַחיָ ,תּ ֵרעוּ .ח ִהנֵּה-נָא ִלי ְשׁתֵּ י ָבנוֹת,
ַויּ ַ

ית
ָמ ָצא עַ ְב ְדָּך חֵ ןְ ,בּעֵ ינֶיָך ,ו ַַתּגְ דֵּ ל ַח ְס ְדָּך אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ

ַויּ ֹאמֶ ר לוֹט ,אֲ לֵ הֶ ם :אַ ל-נָא ,אֲ דֹנָי.

יט

ִהנֵּה-נָא

ִע ָמּ ִדיְ ,ל ַהחֲ יוֹת אֶ ת-נ ְַפ ִשׁי; וְ אָ נ ִֹכי ,ל ֹא אוּכַ ל ְל ִה ָמּלֵ ט

כ

ישׁ--אוֹציאָ ה-נָּא אֶ ְתהֶ ן אֲ לֵ יכֶ ם ,וַעֲ שׂוּ
ִ
אֲ ֶשׁר ל ֹא-י ְָדעוּ ִא

ן-תּ ְד ָבּקַ נִ י ָה ָרעָ ה ,ו ַָמ ִתּי.
ָה ָה ָרה--פֶּ ִ

ל-תּעֲ שׂוּ
ַ
ָלהֶ ן ַכּטּוֹב ְבּעֵ ינֵיכֶ ם; ַרק ָלאֲ נ ִָשׁים ָהאֵ ל ,אַ

ַהזּ ֹאת ְקר ָֹבהָ ,לנוּס ָשׁ ָמּה--וְ ִהוא ִמ ְצעָ ר; ִא ָמּ ְל ָטה נָּא

ֹאמרוּ גֶּשׁ-
ַויּ ְ

וא--וּת ִחי נ ְַפ ִשׁי .כא ַויּ ֹאמֶ ר אֵ ָליו-
ְ
ָשׁ ָמּה ,הֲ ל ֹא ִמ ְצעָ ר ִה

א-לגוּר וַיִּ ְשׁפּ ֹט ָשׁפוֹט--עַ ָתּה,
ֹאמרוּ ָהאֶ ָחד ָבּ ָ
ָה ְלאָ הַ ,ויּ ְ

אתי פָ נֶיָך ,גַּם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּהְ :ל ִב ְל ִתּי ָה ְפ ִכּי
הנֵּה נ ָָשׂ ִִ

ָד ָברִ ,כּי-עַ ל-כֵּ ן ָבּאוְּ ,בּצֵ ל ק ָֹר ִתי.

ט

נ ַָרע ְלָך מֵ הֶ ם; וַיִּ ְפ ְצרוּ ָב ִאישׁ ְבּלוֹט ְמא ֹד ,וַיִּ גְּ שׁוּ ִל ְשׁבּ ֹר

ַה ָדּלֶ ת .י

ת-ה ִעיר ,אֲ ֶשׁר
ָ
אֶ

ִדּ ַבּ ְר ָתּ.כב

ִהנֵּה-נָא ָה ִעיר

ַמהֵ רִ ,ה ָמּלֵ ט ָשׁ ָמּהִ ,כּי

וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ָהאֲ נ ִָשׁים אֶ ת-י ָָדםַ ,ויּ ִָביאוּ אֶ ת-לוֹט

ל ֹא אוּכַ ל ַלעֲ שׂוֹת ָדּ ָבר ,עַ ד-בּ ֹאֲ ָך ָשׁ ָמּה; עַ ל-כֵּ ן קָ ָרא

ת-האֲ נ ִָשׁים
ָ
וְ אֶ

ֹאמרוּ ָהאֲ נ ִָשׁים אֶ ל-לוֹט,
ַויּ ְ

ם-ה ִעיר ,צוֹעַ ר .כג
ֵשׁ ָ
ל-סד ֹם וְ עַ ל-עֲ מ ָֹרה-
ָבּא צ ֹעֲ ָרה .כד וַיהוָהִ ,ה ְמ ִטיר עַ ְ
ן-ה ָשּׁ ָמיִ ם .כה ַויַּהֲ פ ְֹך אֶ ת-
-גּ ְָפ ִרית וָאֵ שׁ :מֵ אֵ ת יְ הוָהִ ,מ ַ

ר-לָך
וּבנ ֹתֶ יָך ,וְ כ ֹל אֲ ֶשׁ ְ
וּבנֶיָך ְ
ֹה--ח ָתן ָ
ָ
י-לָך פ
ע ֹד ִמ ְ

ל-ה ִכּ ָכּר ,וְ אֵ ת ָכּל-י ְֹשׁבֵ י הֶ עָ ִרים,
הֶ עָ ִרים ָהאֵ ל ,וְ אֵ ת ָכּ ַ

י-מ ְשׁ ִח ִתים אֲ נ ְַחנוּ ,אֶ ת-
ִכּ ַ

וְ צֶ ַמח ָהאֲ ָד ָמה .כו ו ַַתּבֵּ ט ִא ְשׁתּוֹ ,מֵ אַ חֲ ָריו; ו ְַתּ ִהי ,נְ ִציב

ת-הדֶּ לֶ ת ,סָ גָרוּ .יא
ַ
אֲ לֵ יהֶ ם ַה ָבּיְ ָתה; וְ אֶ

אֲ ֶשׁר-פֶּ ַתח ַה ַבּיִ תִ ,הכּוּ ַבּ ַסּנְ ו ִֵריםִ ,מקָּ ט ֹן ,וְ עַ ד-גָּדוֹל;

וַיִּ ְלאוִּ ,ל ְמצ ֹא ַהפָּ ַתח .יב

ן-ה ָמּקוֹם .יג
ָבּ ִעיר :הוֹצֵ אִ ,מ ַ

ת-פּנֵי יְ הוָה ,וַיְ ַשׁ ְלּחֵ נוּ
ַה ָמּקוֹם ַהזֶּהִ :כּי-ג ְָד ָלה ַצעֲ קָ ָתם אֶ ְ

יְ הוָה ְל ַשׁחֲ ָתהּ .יד

ֹלקחֵ י
ַויֵּצֵ א לוֹט וַיְ ַדבֵּ ר אֶ ל-חֲ ָתנָיו ְ
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ל-האָ ֶרץ; וְ לוֹט,
ָ
ַה ֶשּׁמֶ שׁ ,י ָָצא עַ

מֶ ַלח .כז

ל-ה ָמּקוֹם--אֲ ֶשׁר-
ַ
ַויּ ְַשׁכֵּ ם אַ ְב ָר ָהםַ ,בּבּ ֹקֶ ר :אֶ

ת-פּנֵי יְ הוָה.
עָ ַמד ָשׁם ,אֶ ְ

כח

ל-פּנֵי ְסד ֹם
ַויּ ְַשׁקֵ ף ,עַ ְ

5
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בראשית פרק יט

)המשך מעמ' (5
ל-פּנֵי ,אֶ ֶרץ ַה ִכּ ָכּר; ַויּ ְַרא ,וְ ִהנֵּה
ל-כּ ְ
ָ
וַעֲ מ ָֹרה ,וְ עַ
עָ ָלה ִקיט ֹר ָהאָ ֶרץְ ,כּ ִקיט ֹרַ ,ה ִכּ ְב ָשׁן.

כט

וַיְ ִהי,

יה,
ירה ו ִַתּ ְשׁ ַכּב אֶ ת-אָ ִב ָ
ַתּב ֹא ַה ְבּ ִכ ָ
ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא; ו ָ
קוּמהּ.
וּב ָ
ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
וְ ל ֹא-י ַ

לד

וַיְ ִהיִ ,מ ָמּחֳ ָרת,

ֱֹלהים,
ֱֹלהים אֶ ת-עָ ֵרי ַה ִכּ ָכּר ,וַיִּ זְ כּ ֹר א ִ
ְבּ ַשׁ ֵחת א ִ

ן-שׁ ַכ ְב ִתּי אֶ ֶמשׁ
ירהֵ ,ה ָ
ל-ה ְצּ ִע ָ
ַ
ירה אֶ
ֹאמר ַה ְבּ ִכ ָ
ַותּ ֶ

אֶ ת-אַ ְב ָר ָהם; וַיְ ַשׁ ַלּח אֶ ת-לוֹטִ ,מתּוְֹך ַההֲ פֵ ָכה,

ַם-ה ַלּיְ ָלה ,וּב ִֹאי ִשׁ ְכ ִבי ִעמּוֹ,
אֶ ת-אָ ִבי; נ ְַשׁקֶ נּוּ יַיִ ן גּ ַ

ָשׁב ָבּ ֵהן לוֹט.
ת-העָ ִרים ,אֲ ֶשׁר-י ַ
ֶ
ַבּהֲ פ ְֹך אֶ

ל

ַויַּעַ ל

וּנְ ַחיֶּה ֵמאָ ִבינוּ ,ז ַָרע .לה

ַתּ ְשׁקֶ י ָן גַּם ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא,
ו ַ

ָרא,
וּשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ִעמּוִֹ ,כּי י ֵ
ֵשׁב ָבּ ָהרְ ,
לוֹט ִמצּוֹעַ ר ַויּ ֶ

ירה ו ִַתּ ְשׁ ַכּב ִעמּוֹ ,וְ ל ֹא-
ַתּקָ ם ַה ְצּ ִע ָ
יהן--יָיִ ן; ו ָ
אֶ ת-אֲ ִב ֶ

וּשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו.
ֵשׁבַ ,בּ ְמּעָ ָרה--הוּאְ ,
ָל ֶשׁ ֶבת ְבּצוֹעַ ר; ַויּ ֶ

ַתּהֲ ֶרי ָן ְשׁ ֵתּי ְבנוֹת-לוֹט,
ו ַ

ירה ,אָ ִבינוּ זָקֵ ן;
ל-ה ְצּ ִע ָ
ַ
ירה אֶ
ֹאמר ַה ְבּ ִכ ָ
ַותּ ֶ

י ַָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְוּבקֻ ָמהּ .לו
ירה
ַתּ ֶלד ַה ְבּ ִכ ָ
יהן .לז ו ֵ
ֵמאֲ ִב ֶ

בֵּ ן ,ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ

ל-האָ ֶרץ.
וְ ִאישׁ אֵ ין ָבּאָ ֶרץ ָלבוֹא עָ ֵלינוְּ ,כּ ֶד ֶרְך ָכּ ָ

ירה
ד-היּוֹם .לח וְ ַה ְצּ ִע ָ
ַ
מוֹאָ ב :הוּא אֲ ִבי-מוֹאָ ב ,עַ

ְל ָכה נ ְַשׁקֶ ה אֶ ת-אָ ִבינוּ יַיִ ן ,וְ נִ ְשׁ ְכּ ָבה ִעמּוֹ;

ַם-הוא י ְָל ָדה בֵּ ן ,ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ בֶּ ן-עַ ִמּי :הוּא אֲ ִבי
ג ִ

לא
לב

יהן יַיִ ן,
ַתּ ְשׁקֶ י ָן אֶ ת-אֲ ִב ֶ
ָרע .לג ו ַ
וּנְ ַחיֶּה ֵמאָ ִבינוּ ,ז ַ

ד-היּוֹם} .ס{
ַ
ְבנֵי-עַ מּוֹן ,עַ


)א( המלאכים -
ולהלן קראם אנשים ,כשהייתה שכינה עי־
מהם קראם אנשים .דבר אחר :אצל אב־
רהם שכחו גדול והיו המלאכים תדירין
אצלו כאנשים קראם אנשים ,ואצל לוט
קראם מלאכים:
בערב -
וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לסדום,
אלא מלאכי רחמים היו ,וממתינים שמא
יוכל אברהם ללמד עליהם סניגוריא:
ולוט ישב בשער סדום -
ישב כתיב אותו היום מינוהו שופט עליהם:
וירא לוט וגו' -
מבית אברהם למד לחזור על האורחים:

)ב( הנה נא אדני -
הנה נא אתם אדונים לי אחר שעברתם עלי .דבר
אחר :הנה נא צריכים אתם לתת לב על הרשעים
הללו שלא יכירו בכם .וזו היא עצה נכונה:
6

סורו נא -
עקמו את הדרך לביתי דרך עקלתון ,שלא
יכירו שאתם נכנסין שם לכך נאמר סורו,
בבראשית רבה )נ ז(:
ולינו ורחצו רגליכם -
וכי דרכן של בני אדם ללון תחלה ואחר
כך לרחוץ? ועוד שהרי אברהם אמר להם
תחלה )יח ד( ורחצו רגליכם? אלא כך אמר
לוט אם כשיבאו אנשי סדום ויראו שכבר
רחצו רגליהם ,יעלילו עלי ויאמרו כבר
עברו שני ימים או שלושה שבאו לביתך
ולא הודעתנו ,לפיכך אמר מוטב שיתעכבו
כאן באבק רגליהם שיהיו נראין כמו שבאו
עכשיו ,לפיכך אמר לינו תחילה ואחר כך
רחצו:
ויאמרו לא -
לאברהם אמרו )יח ה( כן תעשה ,מכאן
שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול:
כי ברחוב נלין -

הרי כי משמש בלשון אלא ,שאמרו לא
נסור אל ביתך אלא ברחובה של עיר נלין:

)ג( ויסרו אליו -
עקמו את הדרך לצד ביתו:
ומצוות אפה -
פסח היה:

)ד( טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום -
כך נדרש בבראשית רבה )נ ה( :טרם ישכבו
ואנשי העיר היו בפיהם של מלאכים ,שהיו
שואלים ללוט מה טיבם ומעשיהם? והוא
אומר להם :רובם רשעים .עודם מדברים
בהם ואנשי סדום וגו'.
ופשוטו של מקרא ואנשי העיר ,אנשי רשע,
נסבו על הבית .על שהיו רשעים נקראים
אנשי סדום ,כמו שאמר הכתוב )יג יג( ואנ־
שי סדום רעים וחטאים:
כל העם מקצה -
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)המשך מעמ' (6
מקצה העיר עד הקצה ,שאין אחד מהם
מוחה בידם ,שאפילו צדיק אחד אין בהם:


רענות מהם:

)יב( עוד מי לך פה -

כמו האלה:
כי על כן באו -
כי הטובה הזאת תעשו לכבודי על אשר באו
בצל קורתי ,תרגום בטלל שרותי ,תרגום של
קורה שרותא:

פשוטו של מקרא מי לך עוד בעיר הזאת חוץ
מאשתך ובנותיך שבבית:
חתן ובניך ובנותיך -
אם יש לך חתן או בנים ובנות הוצא מן המ־
קום:
ובניך -
בני בנותיך הנשואות .ומדרש אגדה :עוד
מאחר שעושין נבלה כזאת מי לך פתחון פה
ללמד סניגורייה עליהם ,שכל הלילה היה
מליץ עליהם טובות ,קרי ביה מי לך פה:

)ט( ויאמרו גש הלאה -

)יד( חתניו -

קרב להלאה ,כלומר התקרב לצדדין והת־
רחק ממנו.
וכן כל הלאה שבמקרא לשון רחוק ,כמו:
)במדבר יז ב( זרה הלאה) .ש"א כ כב( הנה
החצי ממך והלאה .גש הלאה המשך להלן,
בלשון לע"ז טרי"י טי"י ד"י נו"ש ]משוך את
עצמך ממנו[ ,ודבר נזיפה הוא לומר אין אנו
חוששין לך ,ודומה לו) :ישעיה סה ה( קרב
אליך אל תיגש בי .וכן )ישעיה מט כ( גשה
לי ואשבה ,המשך לצדדין בעבורי ואשב
אצלך .אתה מליץ על האורחין ,איך מלאך
לבך .על שאמר להם על הבנות ,אמרו לו
גש הלאה ,לשון נחת ,ועל שהיה מליץ על
האורחים אמרו האחד בא לגור ,אדם נוכ־
רי יחידי אתה בינינו שבאת לגור ,וישפוט
שפוט ונעשית מוכיח אותנו:
הדלת -
דלת הסובבת לנעול ולפתוח:

שתי בנות נשואות היו לו בעיר:
לוקחי בנותיו -
שאותן שבבית היו ארוסות להם:

)ה( ונדעה אתם -
במשכב זכר ,כמו )פסוק ח( אשר לא ידעו איש:

)ח( האל -

)יח( אל נא אדני -
)טו( ויאיצו -
כתרגומו :ודחיקו ,מהרוהו:
הנמצאות -
המזומנות לך בבית להצילם .ומדרש אגדה
יש ,וזה ישובו של מקרא:
תספה -
תהיה כלה) .דברים ב יד( עד תום כל הדור,
מתורגם עד דסף כל דרא:

רבותינו אמרו שם :זה קדש ,שנאמר בו לה־
חיות את נפשי ,מי שיש בידו להמית ולה־
חיות .ותרגומו :בבעו כען ה':
אל נא -
אל נא תאמר אלי להימלט ההרה:
נא -
לשון בקשה:

)יט( פן תדבקני הרעה -
)טז( ויתמהמה -
כדי להציל את ממונו:
ויחזיקו -
אחד מהם היה שליח להצילו ,וחברו להפוך
את סדום ,לכך נאמר )פסוק יז( ויאמר המלט,
ולא נאמר ויאמרו:

)יא( פתח -
הוא החלל שבו נכנסין ויוצאין:
בסנורים -
מכת עיוורון:
מקטן ועד גדול -
הקטנים התחילו בעבירה תחלה ,שנאמר
)פסוק ד( מנער ועד זקן ,לפיכך התחילה הפו־

בכל הככר -
ככר הירדן:
ההרה המלט -
אצל אברהם ברח ,שהוא יושב בהר ,שנא־
מר לעיל )יב ח( ויעתק משם ההרה .ואף
עכשיו היה יושב שם ,שנאמר )יג ג( אל
המקום אשר היה שם אהלו בתחילה ,ואף
על פי שכתוב )שם יח( ויאהל אברם וגו',
אהלים הרבה היו לו ונמשכו עד חברון:
המלט -
לשון השמטה ,וכן כל המלטה שבמקרא
אישמוציי"ר ]להינצל[ בלע"ז וכן )ישעיה סו
ז( והמליטה זכר ,שנשמט העובר מן הרחם.
)תהילים קכד ז( כציפור נמלטה) .ישעיה
מו ב( ולא יכלו מלט משא ,להשמיט משא
הרעי שבנקביהם:

)יז( המלט על נפשך -
דייך להציל נפשות ,אל תחוס על הממון:
אל תביט אחריך -
אתה הרשעת עימהם ,ובזכות אברהם אתה
ניצול ,אינך כדאי לראות בפורענותם ואתה
ניצול:
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כשהייתי אצל אנשי סדום היה הקב"ה רואה
מעשי ומעשי בני העיר ,והייתי נראה צדיק
וכדאי להינצל ,וכשאבא אצל צדיק אני
כרשע .וכן אמרה הצרפית לאליהו )מ"א יז
יח( כי באת אלי להזכיר את עוני ,עד שלא
באת אצלי היה הקב"ה רואה מעשי ומעשי
עמי ואני צדקת ביניהם ,ומשבאת אצלי לפי
מעשיך אני רשעה:

)כ( העיר הזאת קרובה -
קרובה ישיבתה נתיישבה מקרוב ,לפיכך לא
נתמלאה סאתה עדיין .ומה היא קריבתה?
מדור הפלגה שנתפלגו האנשים והתחילו
7
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)המשך מעמ' (7
להתיישב איש איש במקומו ,והיא הייתה
בשנת מות פלג ,ומשם ועד כאן חמישים
ושתים שנה ,שפלג מת בשנת ארבעים וש־
מונה לאברהם.
כיצד? פלג חי )לעיל יא יט( אחרי הולי־
דו את רעו מאתים ותשע שנה ,צא מהם
שלשים ושתים כשנולד שרוג ,ומשרוג עד
שנולד נחור שלשים ,הרי שישים ושתים,
ומנחור עד שנולד תרח עשרים ותשע,
הרי תשעים ואחת ,ומשם עד שנולד אב־
רהם שבעים ,הרי מאה שישים ואחת ,תן
להם ארבעים ושמונה הרי מאתים ותשע,
ואותה שנה הייתה שנת הפלגה ,וכשנח־
רבה סדום היה אברהם בן תשעים ותשע
שנה ,הרי מדור הפלגה עד כאן חמישים
ושתים שנה ,וצוער איחרה ישיבתה אחרי
ישיבת סדום וחברותיה שנה אחת ,הוא
שנאמר אמלטה נא ,נא בגימטרייה חמי־
שים ואחת:
הלא מצער היא -
והלא עונותיה מועטין ,ויכול אתה להניחה:
ותחי נפשי -
בה ,זה מדרשו .ופשוטו של מקרא הלא עיר
קטנה היא ,ואנשים בה מעט ,אין לך להק־
פיד אם תניחנה ותחי נפשי בה:

)כא( גם לדבר הזה -
לא דייך שאתה ניצול ,אלא אף כל העיר
אציל בגללך:
הפכי -
הופך אני ,כמו) :מח ה( עד בואי) .טז יג(
אחרי רואי).ירמיה לא יט( מדי דברי בו:

)כב( כי לא אוכל לעשות -
זהו עונשן של מלאכים ,על שאמרו )פסוק
יג( כי משחיתים אנחנו ,ותלו הדבר בעצמן,
לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו לומר שאין
הדבר ברשותן:
כי לא אוכל -
לשון יחיד ,מכאן אתה למד שהאחד הופך
8


והאחד מציל ,שאין שני מלאכים נשלחים
לדבר אחד:
על כן קרא שם העיר צוער -
על שם )פסוק כ( והיא מצער:

)כד( וה' המטיר -
כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו:
המטיר על סדום -
בעלות השחר ,כמו שנאמר לעיל )פסוק טו(
וכמו השחר עלה ,שעה שהלבנה עומדת
ברקיע עם החמה ,לפי שהיו מהם עובדין
לחמה ומהם ללבנה.
אמר הקב"ה :אם אפרע מהם ביום ,יהיו עו־
בדי לבנה אומרים :אילו היה בלילה כשה־
לבנה מושלת לא היינו חרבין .ואם אפרע
מהם בלילה ,יהיו עובדי החמה אומרים:
אילו היה ביום כשהחמה מושלת לא היינו
חרבים ,לכך כתיב וכמו השחר עלה ונפרע
מהם בשעה שהחמה והלבנה מושלים:
המטיר וגו' גפרית ואש -
בתחילה מטר ונעשה גפרית ואש:
מאת ה' -
דרך המקראות לדבר כן ,כמו) :ד כג( נשי
למך ,ולא אמר נשיי .וכן אמר דוד )מ"א א
לג( קחו עמכם את עבדי אדוניכם ,ולא אמר
מעבדי .וכן אחשורוש אמר )אסתר ח ח(
בשם המלך ,ולא אמר בשמי .אף כאן אמר
מאת ה' ולא אמר מאתו:
מן השמים -
והוא שאמר הכתוב )איוב לו לא( כי בם
ידין עמים וגו' ,כשבא לייסר הבריות מביא
עליהם אש מן השמים כמו שעשה לסדום,
וכשבא להוריד המן מן השמים לישראל
)שמות טז ד( הנני ממטיר לכם לחם מן
השמים:

)כה( ויהפוך את הערים וגו' -
ארבעתן יושבות בסלע אחד והפכן מלמע־
לה למטה ,שנאמר )איוב כח ט( בחלמיש
שלח ידו וגו':

)כו( ותבט אשתו מאחריו -
מאחריו של לוט:
ותהי נציב מלח -
במלח חטאה ובמלח לקתה .אמר לה :תני
מעט מלח לאורחים הללו.
אמרה לו :אף המנהג הרע הזה אתה בא
להנהיג במקום הזה!

)כח( קיטור -
תימור של עשן טורק"א ]לפיד[ בלע"ז:
כבשן -
חפירה ששורפין בה את אבנים לסיד ,וכן
כל כבשן שבתורה:

)כט( ויזכור אלוהים את אברהם -
מהו זכירתו של אברהם על לוט? נזכר
שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם,
ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה )יב
ג( אחותי היא ,ולא גילה הדבר ,שהיה חס
עליו ,לפיכך חס הקב"ה עליו:

)ל( כי ירא לשבת בצוער -
לפי שהייתה קרובה לסדום:

)לא( אבינו זקן -
ואם לא עכשיו אימתי ,שמא ימות או יפסוק
מלהוליד:
ואיש אין בארץ -
סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור
המבול:

)לג( ותשקין וגו' -
יין נזדמן להן במערה להוציא מהן שני
אומות:
ותשכב את אביה -
ובצעירה כתיב )פסוק לה( ותשכב עמו,
צעירה לפי שלא פתחה בזנות אלא אחו־
תה למדתה ,חיסך עליה הכתוב ולא פירש
גנותה .אבל בכירה שפתחה בזנות פרסמה
הכתוב במפורש:
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)המשך מעמ' (8
ובקומה -
של בכירה נקוד ,לומר הרי הוא כאילו לא נכתב ,לומר שבקומה ידע
ואף על פי כן לא נשמר ליל שני מלשתות) .אמר רבי לוי :כל מי שהוא
להוט אחר בולמוס של עריות לסוף מאכילים אותו מבשרו(:
)לו( ותהרין וגו' -
אף על פי שאין האשה מתעברת מביאה ראשונה ,אלו שלטו בעצ־
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מן והוציאו ערוותן לחוץ ונתעברו מביאה ראשונה:
)לז( מואב -
זו שלא הייתה צנועה פירשה שמאביה הוא ,אבל צעירה קראתו
בלשון נקיה ,וקבלה שכר בימי משה ,שנאמר בבני עמון )דברים
ב יט( אל תתגר בם כלל ,ובמואב לא הזהיר אלא שלא ילחם בם,
אבל לצערן התיר לו.
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ИСТОРИЯ ИЗ ТАЛМУДА

סיפורי התלמוד

בראשית רבה פ״כ ,ד ]עונשו של הנחש[
כי עשית זאת
אמר רבי הושעיא :בשביל זו ,כל פעולה שלך לא בשביל זו?!
אמר רבי יהודה בר סימון בשם רבי הושעיא :מתחלת הספר ועד
כאן שבעים ואחד אזכרות ,מגיד שנידון בסנהדרין שלימה.
רבי הושעיא דסכנין בשם רבי לוי :אררו בצרעת ,הלין סלעיא
דביה צרען אינון.
אמר ר' אלעזר :ראית מימיך מאחר שאדם מכה את חבירו במקל,
הוא חוזר ומכה אותו ברצועה?!
כך ארור אתה מכל הבהמה ,כל שכן מכל חית השדה.
תני ,בהמה גסה טהורה יולדת לתשעה חדשים ,בהמה גסה טמאה
יולדת לי"ב חדשים.
בהמה דקה טהורה יולדת לה' חדשים ,והכלב לחמשים יום,
והחתול לחמשים ושנים,
והחזיר לששים יום.
והנמייה לשבעים יום,
הצבי והשועל לו' חדשים,
ושאר כל השרצים לששה חדשים.
והארי והדוב והנמר והפיל והקוף הקיפוד לשלוש שנים.
והנחש לשבע שנים ,והאפעה לשבעים שנה.
פילוסופוס אחד בקש לידע לכמה הנחש מוליד? כיון שראה אותם
מתעסקין זה עם זה ,נטלן ונתנן בחבית והיה מספיק להם מזונות
עד שילדו ,כיון שעלו הזקנים לרומי שאלו את רבן גמליאל.
אמר ליה :לכמה הנחש מוליד? ולא יכול להשיבו ונתכרכמו פניו.
פגע בו רבי יהושע ופניו חולנית ,אמר לו :למה פניך חולנית?
אמר לו :שאלה אחת נשאלתי ולא יכולתי להשיבו.
אמר לו :מה היא?
אמר :לכמה נחש מוליד?
אמר לו :לשבע שנים.
אמר לו :מנא לך?
אמר לו :הכלב חיה טמאה ומוליד לחמשים יום ,ובהמה טמאה
יולדת לי"ב חודש .וכתיב :ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית
השדה ,וכשם שהבהמה ארורה מן החיה שבעה ,כך נחש ארור
מהבהמה שבעה.
כמפני רמשא סלק ואמר ליה .התחיל מטיח ראשו לכותל.
אמר :כל מה שעמלתי שבע שנים ,בא זה והושיטו לי בקנה אחד:
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)АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА

ארכיון )סיפורו של נח(

בראשית פרק ח
א

ל-ה ַחיָּה וְ אֶ ת-
ֱֹלהים ,אֶ ת-נ ַֹח ,וְ אֵ ת ָכּ ַ
וַיִּ זְ כּ ֹר א ִ

ַה ַמּיִ םֵ ,מעַ ל ְפּנֵי ָהאֲ ָד ָמה.

ט

ֹא-מ ְצאָ ה ַהיּוֹנָה
וְ ל ָ

ֱֹלהים
ל-ה ְבּ ֵה ָמה ,אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבה; ַויַּעֲ ֵבר א ִ
ָכּ ַ

י-מיִ ם,
ה--כּ ַ
ִ
ל-ה ֵתּ ָב
ַ
ַתּ ָשׁב אֵ ָליו אֶ
ף-רגְ ָלהּ ,ו ָ
נוֹח ְל ַכ ַ
ָמ ַ

וַיִּ ָסּ ְכרוּ ַמ ְעיְ נ ֹת

ָבא א ָֹתהּ
ל-האָ ֶרץ; וַיִּ ְשׁ ַלח יָדוֹ וַיִּ קָּ ֶח ָהַ ,ויּ ֵ
ל-פּנֵי ָכ ָ
ְ
עַ

ן-ה ָשּׁ ָמיִ ם.
ֶשׁםִ ,מ ַ
ְתּהוֹם ,וַאֲ ֻרבּ ֹת ַה ָשּׁ ָמיִ ם; וַיִּ ָכּ ֵלא ַהגּ ֶ

ָחל עוֹדִ ,שׁ ְבעַ ת י ִָמים אֲ ֵח ִרים;
ל-ה ֵתּ ָבה .י ַויּ ֶ
ַ
אֵ ָליו אֶ

ל-האָ ֶרץַ ,ו ָיּשׁ ֹכּוּ ַה ָמּיִ ם.
ָ
רוּח עַ
ַ

ג

ב

ָשׁבוּ ַה ַמּיִ ם ֵמעַ ל ָהאָ ֶרץָ ,הלוְֹך וָשׁוֹב; ַויּ ְַח ְסרוּ
ַויּ ֻ

ם--מ ְקצֵ ה ,חֲ ִמ ִשּׁים ְוּמאַ ת יוֹם .ד
ִ
ַה ַמּיִ

ַתּנַח ַה ֵתּ ָבה
ו ָ

יעיְ ,בּ ִשׁ ְבעָ ה-עָ ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ,עַ ל,
ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ָה ֵרי אֲ ָר ָרט.

ה

וְ ַה ַמּיִ םָ ,היוּ ָהלוְֹך וְ ָחסוֹר ,עַ ד,

ירי ְבּאֶ ָחד ַלח ֶֹדשׁ ,נִ ְראוּ
ירי; ָבּעֲ ִשׂ ִ
ַהח ֶֹדשׁ ָהעֲ ִשׂ ִ

אשׁי ֶה ָה ִרים .ו
ָר ֵ

יה;
ַהיּוֹנָה ְלעֵ ת עֶ ֶרב ,וְ ִהנֵּה עֲ ֵלה-זַיִ ת ָט ָרף ְבּ ִפ ָ
ֵדע נ ַֹחִ ,כּי-קַ לּוּ ַה ַמּיִ ם ֵמעַ ל ָהאָ ֶרץ.
ַויּ ַ

יב

ָחל
וַיִּ יּ ֶ

ת-היּוֹנָה ,וְ ל ֹא-
ַ
עוֹדִ ,שׁ ְבעַ ת י ִָמים אֲ ֵח ִרים; וַיְ ַשׁ ַלּח ,אֶ

י ְָס ָפה שׁוּב-אֵ ָליו ,עוֹד .יג

שׁ-מאוֹת
וַיְ ִהי ְבּאַ ַחת וְ ֵשׁ ֵ

וַיְ ִהיִ ,מקֵּ ץ אַ ְר ָבּ ִעים יוֹם; וַיִּ ְפ ַתּח

ָשׁנָהָ ,בּ ִראשׁוֹן ְבּאֶ ָחד ַלח ֶֹדשָׁ ,ח ְרבוּ ַה ַמּיִ םֵ ,מעַ ל

וַיְ ַשׁ ַלּח ,אֶ ת-

ת-מ ְכסֵ ה ַה ֵתּ ָבהַ ,ויּ ְַרא ,וְ ִהנֵּה
ִ
ָסר נ ַֹח ,אֶ
ָהאָ ֶרץ; ַויּ ַ

ת-חלּוֹן ַה ֵתּ ָבה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה.
ַ
נ ַֹח ,אֶ

ז

ָהע ֵֹרב; ַויֵּצֵ א יָצוֹא וָשׁוֹב ,עַ ד-יְ ב ֶֹשׁת ַה ַמּיִ ם ֵמעַ ל

ָהאָ ֶרץ .ח

ן-ה ֵתּ ָבה .יא
ת-היּוֹנָהִ ,מ ַ
ַ
ַויּ ֹסֶ ף ַשׁ ַלּח אֶ

ַתּב ֹא אֵ ָליו
ו ָ

תּוֹ--ל ְראוֹת הֲ קַ לּוּ
ִ
ת-היּוֹנָהֵ ,מ ִא
ַ
וַיְ ַשׁ ַלּח אֶ

ָח ְרבוּ ְפּנֵי ָהאֲ ָד ָמה.

יד

וּבח ֶֹדשַׁ ,ה ֵשּׁנִ יְ ,בּ ִשׁ ְבעָ ה
ַ

וְ עֶ ְשׂ ִרים יוֹםַ ,לח ֶֹדשׁ--י ְָב ָשׁהָ ,האָ ֶרץ} .ס{


)א( ויזכור אלוהים -

)ב( ויסכרו מעינות -

זה השם מידת הדין הוא ,ונהפכה למדת רח־
מים על ידי תפלת הצדיקים ,ורשעתן של רש־
עים הופכת מידת רחמים למדת הדין ,שנאמר
)בראשית ו ה( וירא ה׳ כי רבה רעת האדם וגו׳
ויאמר ה׳ אמחה ,והוא שם מידת רחמים:
ויזכור אלוהים את נח וגו׳ -
מה זכר להם לבהמות ,זכות שלא השחיתו
דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה:
ויעבר אלוהים רוח -
רוח תנחומין והנחה עברה לפניו:
על הארץ -
על עסקי הארץ:
וישכו -
כמו )אסתר ב א( כשוך חמת המלך לשון
הנחת חמה:

כשנפתחו כתיב )ז יא( כל מעינות ,וכאן אין
כתיב כל ,לפי שנשתיירו מהם אותן שיש
בהם צורך לעולם ,כגון חמי טבריא וכיוצא
בהם:
ויכלא -
וימנע ,כמו )תהילים מ יב( לא תכלא רח־
מיך) ,בראשית כג ו( לא יכלה ממך:

14

)ג( מקצה חמישים ומאת יום -
התחילו לחסור ,והוא אחד בסיוון .כיצד
בעשרים ושבעה בכסלו פסקו הגשמים
הרי שלושה מכסלו ועשרים ותשעה
מטבת הרי שלושים ושתים ,ושבט ואדר
וניסן ואייר מאה ושמונה עשר הרי מאה
וחמישים:

)ד( בחדש השביעי -
סיון והוא שביעי לכסלו שבו פסקו הגש־
מים:
בשבעה עשר יום -
מכאן אתה למד שהייתה התיבה משוק־
עת במים אחת עשרה אמה ,שהרי כתיב
)פסוק ה( בעשירי באחד לחדש נראו ראשי
ההרים ,זה אב שהוא עשירי )למרחשוון(
לירידת גשמים והם היו גבוהים על ההרים
חמש עשרה אמה וחסרו מיום אחד בסיוון
עד אחד באב חמש עשרה אמה לששים
יום ,הרי אמה לארבעה ימים ,נמצא שב־
ששה עשר בסיוון לא חסרו אלא ארבע
אמות ,ונחה התיבה ליום המחרת ,למדת
שהייתה משוקעת אחת עשרה אמה במים
שעל ראשי ההרים:
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ארכיון )סיפורו של נח(

)ה( בעשירי נראו ראשי ההרים -
זה אב ,שהוא עשירי למרחשוון שהת־
חיל הגשם .ואם תאמר הוא אלול ועשירי
לכסלו שפסק הגשם ,כשם שאתה אומר
בחדש השביעי סיוון והוא שביעי להפ־
סקה.
אי אפשר לומר כן ,על כורחך שביעי אי
אתה מונה אלא להפסקה ,שהרי לא כלו
ארבעים יום של ירידת גשמים ומאה
וחמישים של תגבורת המים עד אחד
בסיוון.
ואם אתה אומר שביעי לירידה אין זה סיוון
והעשירי אי אפשר למנות אלא לירידה,
שאם אתה אומר להפסקה והוא אלול ,אי
אתה מוצא בראשון באחד לחדש חרבו
המים מעל הארץ ,שהרי מקץ ארבעים
משנראו ראשי ההרים שלח את העורב,
ועשרים ואחד יום הוחיל בשליחות היונה,
הרי שישים יום משנראו ראשי ההרים עד
שחרבו פני האדמה .ואם תאמר באלול
נראו ,נמצא שחרבו במרחשוון ,והוא
קורא אותו ראשון ואין זה אלא תשרי,
שהוא ראשון לבריאת עולם ,ולרבי יהושע
הוא ניסן:


את חלון התיבה אשר עשה -
לצוהר ,ולא זה פתח התיבה העשוי לביאה
ויציאה:

)ז( יצוא ושוב -

אומר אני שזכר היה לכן קוראו פעמים
לשון זכר ופעמים לשון נקבה ,לפי שכל
יונה שבמקרא לשון נקבה ,כמו) :שה׳׳ש
ה יב( כיונים על אפיקי מים רוחצות) ,יח־
זקאל ז טז( כיוני הגאיות כולם הומות,
וכמו )הושע ז יא( כיונה פותה :טרף -
חטף ,ומדרש אגדה :לשון מזון ,ודרשו
בפיה ,לשון מאמר ,אמרה יהיו מזונותי
מרורין כזית בידו של הקב׳׳ה ולא מתוקין
כדבש בידי בשר ודם:

הולך ומקיף סביבות התיבה ולא הלך בשלי־
חותו שהיה חושדו על בת זוגו ,כמו ששנינו
באגדת חלק )סנהדרין קח ב(:
עד יבשת המים -
פשוטו כמשמעו .אבל מדרש אגדה :מוכן
היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גש־
מים בימי אליהו ,שנאמר )מלכים א׳ יז ו(
והעורבים מביאים לו לחם ובשר:

)יב( וייחל -

)ח( וישלח את היונה -

הוא לשון ויחל ,אלא שזה לשון ויפעל וזה
לשון ויתפעל .ויחל וימתין ,וייחל ויתמתן:

לסוף שבעה ימים שהרי כתיב ויחל עוד
שבעה ימים אחרים ,מכלל זה אתה למד
שאף בראשונה הוחיל שבעה ימים:
וישלח -
אין זה לשון שליחות אלא לשון שלוח,
שלחה ללכת לדרכה ,ובזו יראה אם קלו
המים שאם תמצא מנוח לא תשוב אליו:

)יג( בראשון -
לרבי אליעזר הוא תשרי ,ולרבי יהושע הוא
ניסן:
חרבו -
נעשה כמין טיט ,שקרמו פניה של מעלה:

)יד( בשבעה ועשרים -
)י( ויחל -
לשון המתנה ,וכן )איוב כט כא( לי שמעו
ויחלו ,והרבה יש במקרא:

)ו( מקץ ארבעים יום -
משנראו ראשי ההרים:

)АРХИВ (ИСТОРИЯ НОАХА

)יא( טרף בפיה -
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וירידתן בחדש השני בי"ז ,אלו אחד עשר
ימים שהחמה יתירה על הלבנה ,שמשפט
דור המבול שנה תמימה היה:
יבשה -
נעשה גריד כהלכתה:
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בראשית רבה פל״א ,יא
צ ַֹהר ּ ַתעֲ ֶש ׂה ַל ּ ֵת ָבה
ר' חוניה ור' פנחס ר' חנין ור' הושעיא לא מפרשין ר' אבא בר כהנא ורבי לוי מפרשין ר' אבא בר כהנא
אמר חלון רבי לוי אמר מרגליות רבי פנחס משום רבי לוי אמר כל י"ב חדש שהיה נח בתיבה לא צריך לא
לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה אלא מרגלית היתה לו והיה תולה אותה ובשעה שהיא כהה היה
יודע שהוא יום ובשעה שהיתה מבהקת היה יודע שהוא לילה אמר רבי הונא עריקין הוינן מן קומי גונדא
בהדא בוטיטה דטבריה והיה בידינו נרות בשעה שהיו כהים היינו יודעים שהוא יום ובשעה שהיו מבהיקים
היינו יודעים שהוא לילה.

וְ אֶ ל אַ ּ ָמה ְּתכַ ּ ֶל ּ ָנה ִמ ְל ַמ ְע ָלה
ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומר שלש מאות וס' קילין היו בה עשר אמות על עשר אמות ושתי פלטיות
של ארבע אמות קילין מיכן וקילין מיכן וקילין מיכן וקילין מיכן וב' אמות לצדדים ר' נחמיה אמר ט' מאות
קילין היו בה וקיל ו' אמות על ו' אמות וג' פלטיות של ד' ד' וקיל מיכן וקיל מיכן וב' אמות לצדדין על
דעתיה דרבי יהודה לא ניחא ועל דעתיה דר' נחמיה לא ניחא רבי יהודה ור' נחמיה רבי יהודה אומר כאמתה
מלמטה כך אמתה מלמעלה "ואל אמה תכלנה מלמעלה" רבי נחמיה אמר כמין קומרוטון היתה והיה
משקיף בה ועולה ומשקיף בה ועולה עד שהעמידה על אמתה שנאמר "ואל אמה וגו'".

וּפֶ ַתח ַה ּ ֵת ָבה ְּב ִצ ּ ָדהּ ּ ָת ִש ׂים
אמר רבי יצחק למדתך תורה דרך ארץ שאם עושה אדם טרקלין עשר על עשר יהא עושה פתחו מן הצד.

וּש ִׁל ִשׁים ּ ַתעֲ ֶש ָׂה
ּ ַת ְח ִּת ִּים ְשׁנִ ִּים ְ
תחתיים לזבלים שניים לו ולבניו ולטהורים והעליונים לטמאים ויש מחליפין תחתיים לטמאים שניים לו
ולבניו ולטהורים והעליונים לזבלים כיצד היה עושה אלא כמין קטרקטין היה לו פוססן מן הצד.

ּ ַתעֲ ֶש ָׂה
אף היא היתה מסייעת את עצמה:
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ארכיון )סיפורו של נח(

בראשית פרק יט
א

תּוֹלד ֹת ְבּנֵי-נ ַֹחֵ ,שׁם ָחם ָויָפֶ ת; וַיִּ וּ ְָלדוּ
ְ
וְ אֵ לֶּ ה

ָל ֶהם ָבּנִ ים ,אַ ַחר ַה ַמּבּוּל.

ב

וּמגוֹג,
ְבּנֵי יֶפֶ ת--גּ ֹמֶ ר ָ

ָבּאָ ֶרץ.

ט

ֹר-ציִ דִ ,ל ְפנֵי יְ הוָה; עַ ל-כֵּ ן,
הוּא-היָה גִ בּ ַ
ָ

אשׁית
יֵאָ ַמרְ ,כּנִ ְמר ֹד גִּ בּוֹר ַציִ דִ ,ל ְפנֵי יְ הוָה .י ו ְַתּ ִהי ֵר ִ

ירס .ג
וּמ ַדי וְ ָיוָן וְ תֻ ָבל; וּמֶ ֶשְׁך ,וְ ִת ָ
ָ
ן-האָ ֶרץ ַה ִהוא ,י ָָצא אַ שּׁוּר; וַיִּ ֶבן ,אֶ ת-נִ ינְ וֵה,
ישׁה וְ ַת ְר ִשׁישִׁ ,כּ ִתּים ,יא ִמ ָ
וּבנֵי ָיוָן ,א ֱִל ָ
וְ ִריפַ ת ,וְ תֹג ְַר ָמה .ד ְ
ת-רסֶ ן ,בֵּ ין נִ ינְ וֵה
ֶ
ת-כּ ַלח .יב וְ אֶ
ָ
ת-רחֹב ֹת ִעיר ,וְ אֶ
ְ
וְ ד ָֹדנִ ים .ה מֵ אֵ לֶּ ה נִ ְפ ְרדוּ ִאיֵּי ַהגּוֹיִ םְ ,בּאַ ְרצ ָֹתם ,וְ אֶ
וּמ ְצ ַריִ ם י ַָלד
ח--הואָ ,ה ִעיר ַהגְּ ד ָֹלה .יג ִ
ִ
וּבין ָכּ ַל
ֵ
וּבנֵיָ ,חם--כּוּשׁ
ֹנוֹ--ל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתםְ ,בּגוֹי ֵֶהם .ו ְ
ְ
ִאישִׁ ,ל ְלשׁ
ת-ל ָה ִבים--וְ אֶ ת-נ ְַפתֻּ ִחים.
ת-לוּדים וְ אֶ ת-עֲ נ ִָמים ,וְ אֶ ְ
ִ
ילה ,אֶ
כוּשׁ--ס ָבא וַחֲ וִ ָ
ְ
וּבנֵי
וּכנָעַ ן .ז ְ
וּמ ְצ ַריִ ם ,וּפוּט ְ
ִ
ת-כּ ְסלֻ ִחים ,אֲ ֶשׁר י ְָצאוּ ִמ ָשּׁם
וּבנֵי ַר ְע ָמהְ ,שׁ ָבא ְ
וְ סַ ְב ָתּה וְ ַר ְע ָמה וְ סַ ְב ְתּכָ א; ְ
ַ
וּד ָדן .יד וְ אֶ ת-פַּ ְתרֻ ִסים וְ אֶ
ת-כּ ְפתּ ִֹרים} .ס{
ח וְ כוּשׁ ,י ַָלד אֶ ת-נִ ְמר ֹד; הוּא ֵה ֵחלִ ,ל ְהיוֹת גִּ בּ ֹר
ַ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים--וְ אֶ
וּבנֵי ,גּ ֹמֶ ר--אַ ְשׁ ְכּנַז
ְ

ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ָבּ ֶבל ,וְ אֶ ֶרְך וְ אַ ַכּד וְ כַ ְלנֵהְ ,בּאֶ ֶרץִ ,שׁנְ עָ ר.

רמב״ן
כתב רש"י :להמריד כל העולם על הקב"ה
בעצת דור הפלגה.
ואם כן "הוא החל" אחר המבול ,כי בימי דור
אנוש הוחל .ואפשר שנאמר כי הוחל בדור
הפלגה מרד ,ובימי אנוש לא היו במורדי
אור ,אבל עבדו גם לאלוהים אחרים:

בגבורתו על האנשים ,והוא המולך תחלה,
כי עד ימיו לא היו מלחמות ולא מלך מלך,
וגבר תחלה על אנשי בבל עד שמלך עליהם,
ואחר כן יצא אל אשור ועשה כרצונו והגדיל,
ובנה שם ערים בצורות בתקפו ובגבורתו,
וזהו שאמר ותהי ראשית ממלכתו בבל
וארך ואכד וכלנה:

)ט( :הוא היה גבור ציד לפני ה' -

)יא( :מן הארץ ההיא -

צד דעתן של בריות בפיו ומטען למרוד
במקום .על כן יאמר על כל אדם מרשיע
בעזות פנים ויודע ריבונו ומתכוון למרוד
בו יאמר זה כנמרוד .לשון רש"י ,וכן דעת
רבותינו )עירובין נג א(:
ורבי אברהם פירש הפך העניין על דרך
פשוטו :כי הוא החל להיות גיבור על החיות
לצוד אותן .ופירש "לפני ה'" שהיה בונה
מזבחות ומעלה את החיות לעולה לפני
השם.
ואין דבריו נראין ,והנה הוא מצדיק רשע ,כי
רבותינו ידעו רשעו בקבלה:
והנכון בעיני ,כי הוא החל להיות מושל

במלכו עליה ,יצא אשור  -פתרונו יצא אל
אשור ,כי אשור מבני שם היה ,וזהו כלשון
ויצא חצר אדר ועבר עצמונה )במדבר לד
ד( ,ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו אדרעי
)דברים ג א( ,וישוב ארצו ברכוש גדול
)דניאל יא כח( ,ורבים כן .ולכך תקרא ארץ
אשור "ארץ נמרוד" ,כמו שנאמר )מיכה ה
ה( :ורעו את אשור בחרב ואת ארץ נמרוד
בפתחיה" ,וארץ נמרוד" ירמוז אל נינוה ואל
רחובות עיר ואל כלח:
וסיפר עוד בגבורתו ,כי הוא גבור ציד -
להתגבר גם על החיות ולצוד אותן.
ואמר לפני ה'  -להפליג ,כי אין תחת כל

)ח( :הוא החל להיות גבור בארץ -
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השמים כמוהו בגבורה ,וכן ותשחת הארץ
לפני האלוהים )לעיל ו יא( ,כי כל אשר
לפניו בארץ נשחתו ,כעניין ונכרתה הנפש
ההיא מלפני )ויקרא כב ג( ,כי בכל מקום
הוא לפניו:

)יג( :ומצרים ילד -
יזכיר למצרים תולדותיו ולא הזכיר מושבם
כמו שהזכיר באחרים ,כי בבני יפת הזכיר
איים ,ובבני כוש ארץ שנער ואשור ,ובבני
כנען הזכיר תחומי ארצם ,וכן בבני שם.
והיה זה כי מצרים ארץ מושבו ידוע כי
היא נקראת על שמו ,והיו כל בניו יושבים
סביבות מצרים ,ושם ארצם גם כן כשמם,
כי כן מצינו לפתרוסים ארץ פתרוס ,והיא
מכלל ארץ מצרים ,כמו שכתוב )יחזקאל ל
יג יד( :ונתתי יראה בארץ מצרים והשמותי
את פתרוס על ארץ מכורתם ,וכן לוד וכל
הערב סביבות מצרים ,ושמם ושם ארצם
שוה ,וכן פלשתים ארצם פלשת ,וכן כתוב
)שמות טו יד( :יושבי פלשת:
ואמר רבי אברהם:
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רמב"ן

)המשך מעמ' (21
כי אלה שמות מדינות ובכל מדינה ומדינה
משפחה אחת ,ועל כן הם כלם לשון רבים.
והראיה הגמורה אשר יצאו משם  -כי זה
רמז למקום.
וטעם אשר יצאו על דעת המפרשים
שהולידם ,כלשון מחלציך יצאו )להלן
לה יא(.
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וכתב רש"י :משניהם יצאו ,שהיו
הפתרוסים וכסלוחים מחליפים נשותיהם
זה לזה ויצאו פלשתים מביניהם ,בראשית
רבה )לז ה(:
ועל דעתי בדרך הפשט היו כסלוחים יושבי
עיר ששמה כן ,והייתה מכלל ארץ כפתור
אשר שם כפתורים אחיהם ,ויצאו משם מן

הכפתורים אשר הם מזרע כסלוחים והלכו
לתור להם מנוחה והניחו הארץ לאחיהם
וכבשו להם ארץ ששמה פלשת ,ונקראו
אחר כך פלשתים ,על שם הארץ ,והוא מה
שכתוב )דברים ב כב( :כפתורים היוצאים
מכפתור השמידום וישבו תחתם ,והם
מבני כסלוחים יושבי ארץ כפתור:
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בראשית פרק יא
וּד ָב ִרים ,אֲ ָח ִדים.
ל-האָ רֶ ץָ ,שׂפָ ה אֶ ָחתְ ,
ָ
וַיְ ִהי כָ

יז

א
ב

וַיְ ִהיְ ,בּנ ְָסעָ ם ִמקֶּ דֶ ם; וַיִּ ְמ ְצאוּ ִב ְקעָ ה ְבּאֶ רֶ ץ ִשׁנְ עָ ר,
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל-רֵ עֵ הוָּ ,ה ָבה נִ ְל ְבּנָה
ַויּ ְ

וְ אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ יםָ ,וּבנוֹת} .ס{
ת-רעוּ .יט וַיְ ִחי-
ֹלשׁים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ְ
יח וַיְ ִחי-פֶ לֶ גְ ,שׁ ִ

ְלבֵ נִ ים ,וְ נִ ְשׂ ְרפָ הִ ,ל ְשׂרֵ פָ ה; ו ְַתּ ִהי ָלהֶ ם ַה ְלּבֵ נָהְ ,לאָ בֶ ן,

אתיִ ם ָשׁנָה;
ת-רעוּ ,תֵּ ַשׁע ָשׁנִ ים ,וּמָ ַ
הוֹלידוֹ אֶ ְ
ִ
פֶ לֶ ג ,אַ חֲ רֵ י

ֶה-לּנוּ
ֹאמרוּ ָה ָבה נִ ְבנ ָ
ַויּ ְ

וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ יםָ ,וּבנוֹת} .ס{
ת-שׂרוּג.
ֹלשׁים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ְ
וּשׁ ִ
כ וַיְ ִחי ְרעוְּ ,שׁ ַתּיִ ם ְ
ת-שׂרוּגֶ ,שׁ ַבע ָשׁנִ ים,
הוֹלידוֹ אֶ ְ
ִ
כא וַיְ ִחי ְרעוּ ,אַ חֲ רֵ י
אתיִ ם ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ יםָ ,וּבנוֹת} .ס{
וּמָ ַ
ֹלשׁים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ת-נָחוֹר.
כב וַיְ ִחי ְשׂרוּגְ ,שׁ ִ
אתיִ ם ָשׁנָה;
הוֹלידוֹ אֶ ת-נָחוֹר--מָ ַ
ִ
כג וַיְ ִחי ְשׂרוּג ,אַ חֲ רֵ י
וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ יםָ ,וּבנוֹת} .ס{
ת-תּ ַרח.
כד וַיְ ִחי נָחוֹר ,תֵּ ַשׁע וְ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ָ
הוֹלידוֹ אֶ ת-תֶּ ַרחְ ,תּ ַשׁע-עֶ ְשׂרֵ ה
ִ
כה וַיְ ִחי נָחוֹר ,אַ חֲ רֵ י
ָשׁנָהְ ,וּמאַ ת ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ יםָ ,וּבנוֹת} .ס{
כו וַיְ ִחי-תֶ ַרחִ ,שׁ ְב ִעים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ת-אַ ְב ָרם ,אֶ ת-
הוֹליד
ִ
תּוֹלד ֹת תֶּ ַרח--תֶּ ַרח
ְ
ת-ה ָרן .כז וְ אֵ לֶּ ה,
נָחוֹר ,וְ אֶ ָ

ַויּ ְֵשׁבוּ ָשׁם.

ג

וְ ַהחֵ מָ רָ ,היָה ָלהֶ ם ַלחֹמֶ ר .ד

ה-לּנוֵּ ,שׁם :פֶּ ן-נָפוּץ,
וּמגְ ָדּל וְ ר ֹאשׁוֹ ַב ָשּׁמַ יִ ם ,וְ נַעֲ ֶשׂ ָ
ִעירִ ,
ל-האָ רֶ ץ.
ָ
ל-פּנֵי כָ
עַ ְ

ה

ת-ה ִעיר
ַויֵּרֶ ד יְ הוָהִ ,ל ְרא ֹת אֶ ָ

ת-ה ִמּגְ ָדּל ,אֲ ֶשׁר בָּ נוְּ ,בּנֵי ָהאָ ָדם .ו
וְ אֶ ַ

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה ,הֵ ן

עַ ם אֶ ָחד וְ ָשׂפָ ה אַ ַחת ְלכֻ ָלּם ,וְ זֶהַ ,ה ִח ָלּם ַלעֲ שׂוֹת; וְ עַ ָתּה

לֹא-יִ בָּ צֵ ר מֵ הֶ ם ,כֹּל אֲ ֶשׁר יָזְ מוּ ַלעֲ שׂוֹת .ז

ָה ָבה ,נ ְֵר ָדה,

וְ נ ְָב ָלה ָשׁםְ ,שׂפָ ָתם--אֲ ֶשׁר ל ֹא יִ ְשׁ ְמעוִּ ,אישׁ ְשׂפַ ת רֵ עֵ הוּ.

ח

ל-האָ רֶ ץ; ַויּ ְַח ְדּלוּ,
ָ
ל-פּנֵי כָ
ַויָּפֶ ץ יְ הוָה א ָֹתם ִמ ָשּׁם ,עַ ְ

ִל ְבנֹת ָה ִעיר .ט

י-שׁם בָּ ַלל
עַ ל-כֵּ ן קָ ָרא ְשׁמָ הּ ,בָּ בֶ לִ ,כּ ָ

ל-פּנֵי
וּמ ָשּׁם הֱ ִפיצָ ם יְ הוָה ,עַ ְ
ל-האָ רֶ ץ; ִ
יְ הוָהְ ,שׂפַ ת ָכּ ָ

ל-האָ רֶ ץ} .פ{
ָכּ ָ
תּוֹלד ֹת
ְ
י אֵ לֶּ ה,

ן-מאַ ת ָשׁנָה ,וַיּוֹלֶ ד אֶ ת-
ם--שׁם בֶּ ְ
ֵ
ֵשׁ

אַ ְרפַּ ְכ ָשׁדְ :שׁנ ַָתיִ ם ,אַ ַחר ַה ַמּבּוּל .יא

י-שׁם ,אַ חֲ רֵ י
וַיְ ִח ֵ

ֹלשׁים ָשׁנָה,
הוֹלידוֹ אֶ ת-פֶּ לֶ גְ ,שׁ ִ
ִ
וַיְ ִחי-עֵ בֶ ר ,אַ חֲ רֵ י

הוֹליד אֶ ת-לוֹט.
ִ
ת-ה ָרן; וְ ָה ָרן,
אֶ ת-אַ ְב ָרם ,אֶ ת-נָחוֹר וְ אֶ ָ

הוֹלידוֹ אֶ ת-אַ ְרפַּ ְכ ָשׁד ,חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹתָ ,שׁנָה; וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ ים,
ִ

כח

ָוּבנוֹת} .ס{
ת-שׁ ַלח.
ֹלשׁים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ָ
וּשׁ ִ
יב וְ אַ ְרפַּ ְכ ַשׁד ַחיָ ,חמֵ שׁ ְ
ת-שׁ ַלחָ ,שֹׁלשׁ ָשׁנִ ים,
ֶ
הוֹלידוֹ אֶ
ִ
יג וַיְ ִחי אַ ְרפַּ ְכ ַשׁד ,אַ חֲ רֵ י
וְ אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ יםָ ,וּבנוֹת} .ס{
ֹלשׁים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ת-עֵ בֶ ר .טו וַיְ ִחי-
יד וְ ֶשׁ ַלח ַחיְ ,שׁ ִ

ְבּאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים.

ן-בּנוֹ ,וְ אֵ ת ָשׂ ַרי ַכּ ָלּתוֹ ,אֵ ֶשׁת אַ ְב ָרם ְבּנוֹ; ַויּ ְֵצאוּ ִא ָתּם
בֶּ ְ

הוֹלידוֹ אֶ ת-עֵ בֶ רָ ,שֹׁלשׁ ָשׁנִ ים ,וְ אַ ְרבַּ ע
ִ
ֶשׁ ַלח ,אַ חֲ רֵ י

ד-ח ָרן,
ָ
מֵ אוּר ַכּ ְשׂ ִדּיםָ ,ללֶ כֶ ת אַ ְרצָ ה ְכּנַעַ ןַ ,ו ָיּב ֹאוּ עַ

מֵ אוֹת ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד בָּ נִ יםָ ,וּבנוֹת} .ס{
ֹלשׁים ָשׁנָה; וַיּוֹלֶ ד ,אֶ ת-פָּ לֶ ג.
וּשׁ ִ
טז וַיְ ִחי-עֵ בֶ ר ,אַ ְרבַּ ע ְ
26

מוֹל ְדתּוֹ,
ַ
ל-פּנֵי תֶּ ַרח אָ ִביוְ ,בּאֶ רֶ ץ
ַויָּמָ ת ָה ָרן ,עַ ְ

כט

וַיִּ קַּ ח אַ ְב ָרם וְ נָחוֹר ָלהֶ ם ,נ ִָשׁים:

ת-ה ָרן
ָ
ֵשׁם אֵ ֶשׁת-אַ ְב ָרםָ ,שׂ ָרי ,וְ ֵשׁם אֵ ֶשׁת-נָחוֹר ִמ ְל ָכּה ,בַּ

י-מ ְל ָכּה וַאֲ ִבי יִ ְס ָכּה .ל
אֲ ִב ִ
ן-ה ָרן
ו ָָלד .לא וַיִּ קַּ ח תֶּ ַרח אֶ ת-אַ ְב ָרם ְבּנוֹ ,וְ אֶ ת-לוֹט בֶּ ָ

ו ְַתּ ִהי ָשׂ ַרי ,עֲ קָ ָרה :אֵ ין ָלהּ,

ַויּ ְֵשׁבוּ ָשׁם.

לב

אתיִ ם
וַיִּ ְהיוּ יְ מֵ י-תֶ ַרחָ ,חמֵ שׁ ָשׁנִ ים וּמָ ַ

ָשׁנָה; ַויָּמָ ת תֶּ ַרחְ ,בּ ָח ָרן} .פ{
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)א( שפה אחת -
לשון הקודש:
ודברים אחדים -
באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור
לו את העליונים ,נעלה לרקיע ונעשה עמו
מלחמה.
דבר אחר :על יחידו של עולם.
דבר אחר :ודברים אחדים ,אמרו אחת לאלף
ושש מאות חמישים ושש שנים הרקיע
מתמוטט כשם שעשה בימי המבול ,בואו
ונעשה לו סמוכות:

ירשיעו הנדון עד שיראו ויבינו .במדרש רבי
תנחומא )אות יח(:
בני האדם -
אלא בני מי ,שמא בני חמורים וגמלים ,אלא
בני אדם הראשון שכפר את הטובה ואמר
)ג יב( האשה אשר נתתה עמדי ,אף אלו
כפרו בטובה למרוד במי שהשפיעם טובה
ומלטם מן המבול:

)י( שם בן מאת שנה -
)ו( הן עם אחד ושפה אחת -

שהיו יושבים שם ,כדכתיב למעלה )י ל( ויהי
מושבם וגו' הר הקדם ,ונסעו משם לתור
להם מקום להחזיק את כולם ,ולא מצאו
אלא שנער:

כל טובה זו יש עימהן ,שעם אחד הם ושפה
אחת לכולם ,ודבר זה החלו לעשות:
החלם -
כמו אמרם ,עשותם ,התחילו הם לעשות:
לא יבצר מהם וגו' לעשות -
בתמיה .יבצר לשון מניעה ,כתרגומו ,ודומה
לו )תהילים עו יג( יבצור רוח נגידים:

)ג( איש אל רעהו -

)ז( הבה נרדה -

אומה לאומה ,מצרים לכוש ]וכוש לפוט[
ופוט לכנען:

בבית דינו נמלך ,מענוותנותו היתירה:
הבה -
מידה כנגד מידה ,הם אמרו הבה נבנה ,והוא
כנגדם מדד ואמר הבה נרדה:
ונבלה -
ונבלבל .נו"ן משמש בלשון רבים ,וה"א
אחרונה יתירה כה"א של נרדה:
לא ישמעו -
זה שואל לבנה וזה מביא טיט ,וזה עומד
עליו ופוצע את מוחו:

)ב( ויהי בנסעם מקדם -

הבה -
הזמינו עצמכם .כל הבה לשון הזמנה הוא,
שמכינים עצמן ומתחברים למלאכה ,או
לעצה ,או למשא.
הבה ,הזמינו אפרייליי"ר בלע"ז ]להיכון[:
לבנים -
שאין אבנים בבבל ,שהיא בקעה:
ונשרפה לשרפה -
כך עושין הלבנים שקורין טיולי"ש בלע"ז
]רעפים[ ,שורפים אותן בכבשן:
לחמר -
לטוח הקיר:

פשטו יד בעיקר כביכול להלחם בו ,ואלו
נשטפו ,ואלו לא נאבדו מן העולם?! אלא
שדור המבול היו גזלנים והייתה מריבה
ביניהם לכך נאבדו ,ואלו היו נוהגים אהבה
וריעות ביניהם ,שנאמר שפה אחת ודברים
אחדים .למדת ששנוי המחלוקת וגדול
השלום:

)ח( ויפץ ה' אותם משם -

כשהוליד את ארפכשד שנתים אחר
המבול:

)כח( על פני תרח אביו -
בחיי אביו .ומדרש אגדה :יש אומרים שעל
ידי אביו מת ,שקבל תרח על אברם בנו
לפני נמרוד על שכתת את צלמיו והשליכו
לכבשן האש ,והרן יושב ואומר בלבו אם
אברם נוצח ,אני משלו ,ואם נמרוד נוצח,
אני משלו .וכשניצל אברם אמרו לו להרן
משל מי אתה? אמר להם הרן משל אברם
אני .השליכוהו לכבשן האש ונשרף ,וזהו
אור כשדים.
ומנחם בן סרוק פירש :אור בקעה ,וכן )יש־
עיה כד טו( באורים כבדו ה' ,וכן )שם יא
ח( מאורת צפעוני .כל חור ובקע עמוק קרוי
אור:

)כט( יסכה -
זו שרה ,על שם שסוכה ברוח הקודש ,ושהכל
סוכין ביופייה .ועוד יסכה לשון נסיכות,
כמו שרה לשון שררה:

בעולם הזה .מה שאמרו פן נפוץ ,נתקיים
עליהם ,הוא שאמר שלמה )משלי י כד(
מגורת רשע היא תבואנו:

ויצאו תרח ואברם עם לוט ושרי:

שלא יביא עלינו שום מכה להפיצנו מכאן :

)ט( ומשם הפיצם -

)לב( וימת תרח בחרן -

)ה( וירד ה' לראות -

למד שאין להם חלק לעולם הבא .וכי
אי זו קשה ,של דור המבול או של דור
הפלגה? אלו לא פשטו יד בעיקר ,ואלו

לאחר שיצא אברם מחרן ובא לארץ כנען
והיה שם יותר מששים שנה ,שהרי כתוב
)יב ד( ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה

)לא( ויצאו אתם -

)ד( פן נפוץ -

לא הוצרך לכך ,אלא בא ללמד לדיינים שלא
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)המשך מעמ' (27
בצאתו מחרן) ,פסוק כו( ותרח בן שבעים
שנה היה כשנולד אברם ,הרי מאה ארבעים
וחמש לתרח כשיצא אברם מחרן ,עדיין
נשארו משנותיו הרבה.
ולמה הקדים הכתוב מיתתו של תרח

28


ליציאתו של אברם? שלא יהא הדבר
מפורסם לכל ויאמרו לא קיים אברם את
כבוד אביו שהניחו זקן והלך לו ,לפיכך קראו
הכתוב מת ,שהרשעים אף בחייהם קרויים
מתים ,והצדיקים אף במיתתן קרויים חיים,

שנאמר )שמואל ב' כג כ( ובניהו בן יהוידע
בן איש חי:
בחרן -
הנו"ן הפוכה ,לומר לך עד אברם היה חרון
אף של מקום בעולם.
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בראשית רבה פל״ח ,יג
וימת הרן על פני תרח אביו

רבי חייא בר בריה דרב אדא דיפו :תרח עובד צלמים היה ,חד זמן נפיק לאתר הושיב
לאברהם מוכר תחתיו .הוה אתי בר אינש בעי דיזבן והוה אמר לו:

בר כמה שנין את?
והוה אמר לו :בר חמשין או שיתין.
והוה אמר לו :ווי ליה לההוא גברא דהוה בר שיתין ,ובעי למסגד לבר יומי?!
והוה מתבייש והולך לו.
חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא פינך דסולת.
אמרה ליה :הא לך קרב קודמיהון.
קם נסיב בוקלסא בידיה ,ותבריהון לכולהון פסיליא ,ויהב בוקלסא בידא דרבה דהוה
ביניהון .כיון דאתא אבוה אמר לו:

מאן עביד להון כדין?
אמר לו :מה נכפר מינך אתת ,חדא איתתא טעינה לה חדא פינך דסולת ,ואמרת לי
הא לך קריב קודמיהון ,קריבת לקדמיהון הוה דין אמר :אנא איכול קדמאי! ודין אמר
אנא איכול קדמאי! קם הדין רבה דהוה ביניהון ,נסב בוקלסא ותברינון.
אמר לו :מה אתה מפלה בי ,וידעין אנון?!
אמר לו :ולא ישמעו אזניך מה שפיך אומר?! נסביה ומסריה לנמרוד.
אמר לו :נסגוד לנורא!
אמר לו אברהם :ונסגוד למיא ,דמטפין נורא.
אמר לו נמרוד :נסגוד למיא!
אמר לו :אם כן נסגוד לעננא ,דטעין מיא.
אמר לו :נסגוד לעננא!
אמר לו :אם כן נסגוד לרוחא ,דמבדר עננא.
אמר לו :נסגוד לרוחא!
אמר לו :ונסגוד לבר אינשא ,דסביל רוחא.
אמר לו :מילין את משתעי! אני ,איני משתחוה אלא לאור ,הרי אני משליכך בתוכו,
ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו.
הוה תמן.
הרן קאים פלוג ,אמר :מה נפשך ,אם נצח אברהם ,אנא אמר :מן דאברהם אנא ,ואם
נצח נמרוד ,אנא אמר :דנמרוד אנא.
כיון שירד אברהם לכבשן האש וניצול ,אמרין ליה:

דמאן את?
אמר להון :מן אברהם אנא.
נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח אביו ,הה"ד )שם יב(
וימת הרן על פני תרח וגו':

מסעות אברהם .מבוא
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ן-בנוֹ,
ַו ּי ּ ִַקח ּ ֶתרַ ח אֶ ת-אַ ְברָ ם ְּבנוֹ ,וְאֶ ת-לוֹט ּ ֶבן-הָ רָ ן ּ ֶב ְּ
ש ִּדים,
וְאֵ ת ָׂשרַ י ּ ַכ ּ ָלתוֹ ,אֵ ׁ ֶשת אַ ְברָ ם ְּבנוֹ; ַו ּי ְֵצא ּו ִא ּ ָתם מֵ אוּר ּ ַכ ְ ׂ
לָ לֶ כֶ ת אַ ְרצָ ה ְּכנַעַ ןַ ,ו ּ ָיבֹא ּו עַ ד-חָ רָ ןַ ,ו ּי ׁ ְֵשב ּו ׁ ָשם.
בראשית פרק יא ,לא
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בתלמוד נטען כי הכינור נתן את
שמו לים כינרת,
משום שהמים של הכינרת היו
מתוקים כצלילי כינור.
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המוסיקה של הלשון

תהילים פרק יד
א

ַל ְמנַצֵּ ַחְ ,ל ָדוִ ד:

ֱֹלהים;
אָ ַמר נ ָָבל ְבּ ִלבּוֹ ,אֵ ין א ִ
ילה אֵ ין ע ֵֹשׂה-טוֹב.
ִה ְשׁ ִחיתוִּ ,ה ְת ִעיבוּ עֲ ִל ָ

ב

ל-בּנֵי-אָ ָדם:
יְ הוָה ִמ ָשּׁ ַמיִ םִ ,ה ְשׁ ִקיף עַ ְ

ֱֹלהים.
ִל ְראוֹת ,הֲ יֵשׁ ַמ ְשׂ ִכּיל דּ ֵֹרשׁ ,אֶ ת-א ִ

ג
ד הֲ ל ֹא י ְָדעוָּ ,כּל-פּ ֹעֲ לֵ י-אָ וֶן :א ְֹכלֵ י עַ ִמּי ,אָ ְכלוּ לֶ חֶ ם; יְ הוָה ,ל ֹא קָ ָראוּ.
ֱֹלהיםְ ,בּדוֹר ַצ ִדּיק.
ה ָשׁם ,פָּ חֲ דוּ פָ ַחדִ :כּי-א ִ
ו עֲ ַצת-עָ נִ י ָת ִבישׁוִּ :כּי יְ הוָה ַמ ְחסֵ הוּ.
ז ִמי יִ תֵּ ן ִמ ִצּיּוֹן ,יְ שׁוּעַ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל:
ֱלחוּ :אֵ ין ע ֵֹשׂה טוֹב אֵ ין ,גַּם אֶ ָחד.
ַהכּ ֹל סָ ר ,י ְַח ָדּו ֶנא ָ

ְבּשׁוּב יְ הוָהְ ,שׁבוּת עַ מּוֹ; ָיגֵל יַעֲ ק ֹב ,יִ ְשׂ ַמח יִ ְשׂ ָראֵ ל.

מלבי"ם
פסוק א
"למנצח לדוד" מזמור זה הוכפל בספר זה
)סימן נ"ג( ,עם קצת שינוי ,והתבאר אצלי,
שמזמור זה אמרו דוד על נס שנעשה לו
שנצול מאויב שהרע והצר לישראל ,וכאשר
בא נס סנחריב בימי חזקיה ראו שמזמור זה
טוב להודות בו גם על נס זה ותקנוהו עם
הוספה קצת ויחסוהו לדוד כי הוא תקנו,
ובזה נבא אל הבאור.
"אמר נבל בלבו אין אלהים" שהמלך שבא
עליו הכחיש מציאות ה' ,כמו שגם סנחריב
כחש בה' ושלח לגדף אלהים חיים ,וגם
"השחיתו והתעיבו עלילה" ,שכל חילו כולם
השחיתו מעשיהם לעשות רעות ותועבות,
עד "שאין עושה טוב" אפילו טוב נימוסי
חסד או רחמים ,ובאשר נמצא ביניהם איש
אחד שהיה נראה שמאמין בה' ונותן לו
46

כבוד )כמו שהיה במחנה סנחריב שאמרו
חז"ל שנ"נ נתן כבוד לה' ורץ אחר השליח
ששלח מרודך בלאדן שהקדים שמו של
חזקיהו לשמו של הקב"ה ובעבור זה נשארו
ממחנה סנחריב הוא ועוד עשרה אנשים
עמו כמ"ש חז"ל( ,בל תאמר שאלה יש להם
זכות ,עז"א.

היש משכיל" כי באמת גם הם לא האמינו
באלהים מצד שדרשו את אלהים ע"פ השכל
להשכיל באמתו ולדרוש דרכיו וארחותיו ,כי
לא היה זה אלא מן השפה ולחוץ ,וה' היודע
מצפוני לב השקיף אם מאמינים בו באמת
ע"י שישכילו דרכיו וידרשו ארחותיו ,וראה,
כי

ביאור המילות
"השחיתו התעיבו עלילה" הפעולות
ששרשם מתכונות ומדות הנפש נקראים
עלילות .כמ"ש בכ"מ ,ועלילות שיפעלו
לבלע ולהשחית לבני אדם ברצח וחמס הם
עלילות נשחתות .ועלילות לתאוות מגונות
עריות ותועבות ,הם עלילות מתועבות:

ביאור המילות
"משכיל דורש את אלהים" .כי הדרישה
תהיה לפעמים רק בפיו ,שעל זה אמר כי
תדרשנו בכל לבבך ,ולפעמים שלא להשכיל
ולדעת רק מצד הסכלות ,על זה אמר אם
יש משכיל הדורש להשכיל באמתו מצד
השכל:

פסוק ב

פסוק ג

"ה' משמים השקיף על בני אדם לראות

"הכל סר" שגם היחידים האלה סרו מן
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הדרך" ,ויחדיו נאלחו" בתועבות ,עד "שאין
עושה טוב אין גם אחד" ,שגם האחד שנראה
לנו שהוא נותן כבוד לה' ג"כ אין עושה טוב,
כי לבו מלא און והוא מכחיש וכופר ג"כ:
ביאור המילות
"סר" .מדרך הטוב ,או כמו סורי הגפן,
נתקלקל ,וכן "נאלחו" .נבאשו ,כמו נתעב
ונאלח )איוב ט"ו(:

פסוק ד
)ד-ה( "הלא" ,שיעורו "הלא ידעו כל פועלי
און כי אלהים בדור צדיק" ,שאחר שנעשה
נס לישראל ונצולו ,אז ידעו פועלי און
אלה "אכלי עמי" שיש אלהים בדור צדיק
ומשגיח עליהם בהשגחתו הפרטית ,ומ"ש
"אכלו לחם" מוסב על ישראל ,שאמרו
במדרש שבימי דוד היו מתים מאה ילדים
בכל יום ותקן להם מאה ברכות ,מבואר
שבימי דוד לא היו נזהרים בברכות השבח,
ששורש ברכות אלה נסתעף ממ"ש ואכלת
ושבעת וברכת ,שמחוייבים לברך את ה'
על אכילת מזון ,ומזה למדו שה"ה שצריך
לברכו על כל טובותיו וחסדיו בין הכוללים

МУЗЫКА ЯЗЫКА

בין המיוחדים ,ובאשר לא היו נזהרים בכ"ז
בימי דוד נענשו ע"ז ,ופשפשו במעשיהם
ותקנו את הדבר ,מזה מבואר איך היו
צדיקים עד שעל מה "שאכלו לחם וה' לא
קראו" ר"ל שלא ברכו את ה' על הלחם
מזה "שם פחדו פחד" ונתיראו מעונש ושבו
בתשובה ,וא"כ הלא ידעו פועלי און אוכלי
עמי והם מכחישים את האלהים לגמרי,
חלף שבישראל היה בהפך שפחדו גם
כשלא קראו את ה' על אכילת לחם ,ובזה
היה ראוי שה' יעזור לישראל המאמינים בו
נגד הכופרים האלה עד שידעו כי אלהים
בדור צדיק:

פסוק ו
"עצת" ,אתם "תבישו עצת עני" ,שהוא
ישראל שלא הכינו עצה וגבורה למלחמה
רק "ה' מחסהו" ,וסמכו על הנס שה' יעזר לו
וזה היה לשחוק בעיניכם ,כמ"ש סנחריב פן
יסית אתכם חזקיהו לאמר ה' יצילנו ההצילו
אלהי הגוים וכו' ,אבל.

פסוק ז
"מי יתן מציון ישועת ישראל" ,כשתהיה
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התשועה ע"י ה' השוכן בציון אז "יגל
יעקב" ,כי בזה יתקדש שם ה' לעיני
הגוים ,ובאשר בזה ראה ברוה"ק את
העתיד מה שיהיה מנס סנחריב שתהיה
התשועה מציון וה' שב שבות עמו אז,
תקנוהו שנית על נס סנחריב כמו שיתבאר
בסימן נ"ג:
ביאור המילות
"בשוב שבות" .הוא השבת המדרגה או
המנוחה וההשקט ,כמו שכללתי בירמיה
)סי' ל' ג'( ששוב בקל אם הוא יוצא
מורה כן:
"יגל יעקב ישמח ישראל" .ישראל הם
הגדולים ויעקב הם ההמון כמ"ש )יש־
עיה ז' ולקמן כ"ב כ"ד ,ע"ח ה' ,כ"א ב',
ק"ה י' ,כ"ג ,קי"ד א' ,קמ"ז י"ט( ,וגילה
בא על דבר מתחדש ,ושמחה מורה
השמחה התמידית ,וישראל להם אין
זה דבר חדש כי היו בטוחים ומצפים
תמיד לישועת ה' ,וליעקב שלא בטחו
כל כך יהיה זה דבר חדש שיפול עליו
פעל גילה:
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סיפורו של נבוכדנצר

דניאל פרק ג
א

י-ד ַהב רוּמֵ הּ
נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא עֲ ַבד ְצלֵ ם ִדּ ְ

נוּרא י ִָק ְד ָתּא:
ָ

יב

ית
י-מנִּ ָ
הוּד ִאין ִדּ ַ
ָ
יתי גּ ְֻב ִרין יְ
ִא ַ

דּוּרא
ָ
אַ ִמּין ִשׁ ִתּין ְפּ ָתיֵהּ אַ ִמּין ִשׁת אֲ ִקימֵ הּ ְבּ ִב ְקעַ ת

ישְׁך וַעֲ בֵ ד
ידת ְמ ִדינַת ָבּבֶ ל ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ
י ְָתהוֹן עַ ל-עֲ ִב ַ

וּנְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא ְשׁ ַלח ְל ִמ ְכנַשׁ

א-שׂמוּ )עֲ ָליְך( ]עֲ ָלְך[ ַמ ְל ָכּא ְטעֵ ם
נְ גוֹ גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ְך ָל ָ

ַלאֲ ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִסגְ ַניָּא וּפַ חֲ ו ָָתא אֲ ַד ְרגָּזְ ַריָּא -גְ ָד ְב ַריָּא

וּלצֶ לֶ ם ַדּהֲ ָבא ִדּי
אל ָהְך[ ָלא פָ ְל ִחין ְ
אל ָהיְך( ]לֵ ָ
)לֵ ָ

ְדּ ָת ְב ַריָּא ִתּ ְפ ָתּיֵא וְ כ ֹל ִשׁ ְלטֹנֵי ְמ ִדינ ָָתא ְלמֵ תֵ א ַלחֲ נ ַֻכּת

ימ ָתּ ָלא סָ גְ ִדין:
הֲ קֵ ְ

אדיִ ן ִמ ְת ַכּנְּ ִשׁין
ַצ ְל ָמא ִדּי הֲ קֵ ים נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא :ג בֵּ ַ

יג

אֲ ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִסגְ ַניָּא וּפַ חֲ ו ָָתא אֲ ַד ְרגָּזְ ַריָּא גְ ָד ְב ַריָּא-

יתיוּ
אדיִ ן גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ְך הֵ ָ
ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ בֵּ ַ
ְל ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

ְדּ ָת ְב ַריָּא ִתּ ְפ ָתּיֵא וְ כ ֹל ִשׁ ְלטוֹנֵי ְמ ִדינ ָָתא ַלחֲ נ ַֻכּת ַצ ְל ָמא

קֳ ָדם ַמ ְל ָכּא :יד

ִדּי הֲ קֵ ים נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא )וְ קָ ְא ִמין( ]וְ קָ יְ ִמין[ ָלקֳ בֵ ל

אל ִהי ָלא ִאיתֵ יכוֹן פָּ ְל ִחין
ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ לֵ ָ
ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

ִבּ ְמ ִדינַת ָבּבֶ ל:

ב

ַצ ְל ָמא ִדּי הֲ קֵ ים נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר:

ד

וְ כָ רוֹזָא קָ ֵרא ְב ָחיִ ל

ְלכוֹן אָ ְמ ִרין עַ ְמ ַמיָּא אֻ ַמּיָּא וְ ִל ָשּׁ ַניָּא:

ה

אדיִ ן נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ִבּ ְרגַז וַחֲ ָמה אֲ ַמר ְל ַהיְ ָתיָה
בֵּ ַ

עָ נֵה נְ בֻ כַ ְדנ ֶַצּר וְ אָ ַמר ְלהוֹן ַה ְצ ָדּא

וּלצֶ לֶ ם ַדּהֲ ָבא ִדּי הֲ קֵ ימֶ ת ָלא סָ גְ ִדין:
ְ

טו

ְכּעַ ן הֵ ן

ְבּ ִע ָדּנָא ִדּי-

י-ת ְשׁ ְמעוּן קָ ל קַ ְרנָא
ידין ִדּי ְב ִע ָדּנָא ִדּ ִ
ִאיתֵ יכוֹן עֲ ִת ִ

יתר ֹס( ]קַ ְתר ֹס[
יתא )קַ ְ
רוֹק ָ
ִת ְשׁ ְמעוּן קָ ל קַ ְרנָא ַמ ְשׁ ִ

יתר ֹס( ]קַ ְתר ֹס[ ַשׂ ְבּכָ א ְפּסַ נְ תֵּ ִרין-
יתא )קַ ְ
רוֹק ָ
ַמ ְשׁ ִ

סוּמפּ ֹנְ יָה וְ כ ֹל זְ נֵי זְ ָמ ָרא ִתּ ְפּלוּן
ְ
סַ ְבּכָ א ְפּסַ נְ ְתּ ִרין

סוּמפּוֹנְ יָה וְ כ ֹל זְ נֵי זְ ָמ ָרא ִתּ ְפּלוּן וְ ִת ְסגְּ דוּן ְל ַצ ְל ָמא ִדי-
וְ ְ

וְ ִת ְסגְּ דוּן ְלצֶ לֶ ם ַדּהֲ ָבא ִדּי הֲ קֵ ים נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא:

הּ-שׁעֲ ָתה ִת ְת ְרמוֹן ְלגוֹא-אַ תּוּן
עַ ְבדֵ ת וְ הֵ ן ָלא ִת ְסגְּ דוּן ַבּ ַ

הּ-שׁעֲ ָתא יִ ְת ְרמֵ א ְלגוֹא-אַ תּוּן
י-לא יִ פֵּ ל וְ יִ ְסגֻּד ַבּ ַ
ן-דּ ָ
וּמ ִ
ַ

ֱלהּ ִדּי-יְ ֵשׁיזְ ִבנְ כוֹן ִמן-יְ ָדי:
וּמן-הוּא א ָ
נוּרא י ִָק ְד ָתּא ַ
ָ

ו

נוּרא י ִָק ְד ָתּא :ז
ָ

ָכּל-קֳ בֵ ל ְדּנָה בֵּ הּ-זִ ְמנָא ְכּ ִדי ָשׁ ְמ ִעין

טז

ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ וְ אָ ְמ ִרין ְל ַמ ְל ָכּא
עֲ נוֹ ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

יתר ֹס( ]קַ ְתר ֹס[
יתא )קַ ְ
רוֹק ָ
ָכּל-עַ ְמ ַמיָּא קָ ל קַ ְרנָאַ -מ ְשׁ ִ

נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר

א-ח ְשׁ ִחין
ָל ַ

ַשׂ ְבּכָ א ְפּסַ נְ טֵ ִרין וְ כ ֹל זְ נֵי זְ ָמ ָרא נ ְָפ ִלין ָכּל-עַ ְמ ַמיָּא אֻ ַמיָּא

בוּתְך:
ַלהֲ ָת ָ

יז

וְ ִל ָשּׁ ַניָּא סָ גְ ִדין ְלצֶ לֶ ם ַדּהֲ ָבא ִדּי הֲ קֵ ים נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר

וּמן-יְ ָדְך
נוּרא י ִָק ְד ָתּא ִ
ָ
ָבוּתנָא ִמן-אַ תּוּן
י ִָכל ְל ֵשׁיז ָ

ַמ ְל ָכּא:

ח

ָכּל-קֳ בֵ ל ְדּנָה בֵּ הּ-זִ ְמנָא ְק ִרבוּ גּ ְֻב ִרין

הוּדיֵא :ט
ָ
ַכּ ְשׂ ָדּ ִאין וַאֲ כַ לוּ קַ ְרצֵ יהוֹן ִדּי יְ
ִלנְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא ַמ ְל ָכּא ְלעָ ְל ִמין חֱ יִ י:

עֲ נוֹ וְ אָ ְמ ִרין

י

)אַ נְ ְתּה(

ַמ ְל ָכּא יְ ֵשׁיזִ ב:

אֲ נ ְַחנָא

ל-דּנָה
עַ ְ

ִפּ ְתגָּם

ֱל ָהנָא ִדּי-אֲ נ ְַחנָא פָ ְל ִחין
יתי א ָ
הֵ ן ִא ַ

יח

ֵא-לְך ַמ ְל ָכּא
וְ הֵ ן ָלא יְ ִדיעַ לֶ הֱ ו ָ

וּלצֶ לֶ ם
יתנָא פָ ְל ִחין ְ
א-א ָ
אל ָהְך[ ָל ִ
אל ָהיְך( ]לֵ ָ
ִדּי )לֵ ָ
ימ ָתּ ָלא נִ ְסגֻּד:
ַדּהֲ ָבא ִדּי הֲ קֵ ְ

]אַ נְ ְתּ[ ַמ ְל ָכּא ַשׂ ְמ ָתּ ְטעֵ ם ִדּי-כָ לֱ -אנָשׁ ִדּי יִ ְשׁ ַמע קָ ל

יט

יתר ֹס( ]קַ ְתר ֹס[ ַשׂ ְבּכָ א ְפסַ נְ תֵּ ִרין
יתא )קַ ְ
רוֹק ָ
קַ ְרנָא ַמ ְשׁ ִ

ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ עָ נֵה
ל-שׁ ְד ַרְך מֵ ַ
ַ
)אֶ ְשׁ ַתּנִּ ו( ]אֶ ְשׁ ַתּנִּ י[ עַ

)וְ סיּפּ ֹנְ יָה( ]וְ סוּפּ ֹנְ יָה[ וְ כ ֹל זְ נֵי זְ ָמ ָרא יִ פֵּ ל וְ יִ ְסגֻּד ְלצֶ לֶ ם

ד-שׁ ְבעָ ה עַ ל ִדּי חֲ זֵה ְלמֵ זְ יֵהּ:
וְ אָ ַמר ְלמֵ זֵא ְלאַ תּוּנָא ַח ִ

ַדּהֲ ָבא :יא
48

י-לא יִ פֵּ ל וְ יִ ְסגֻּד יִ ְת ְרמֵ א ְלגוֹא-אַ תּוּן
ן-דּ ָ
וּמ ִ
ַ

כ

פּוֹהי
וּצלֵ ם אַ נְ ִ
אדיִ ן נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ִה ְת ְמ ִלי חֱ ָמא ְ
בֵּ ַ

י-חיִ ל ִדּי ְב ַחיְ לֵ הּ אֲ ַמר ְלכַ פָּ ָתה
וּלג ְֻב ִרין גִּ ָבּ ֵר ַ
ְ
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דניאל פרק ג

)המשך מעמ' (48
נוּרא י ִָק ְד ָתּא:
ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ ְל ִמ ְרמֵ א ְלאַ תּוּן ָ
ְל ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

כא

גּ ְֻב ַריָּא

אדיִ ן
בֵּ ַ

ִאלֵּ ְך

ְבּסַ ְר ָבּלֵ יהוֹן

נוּרא ְבּג ְֶשׁ ְמהוֹן
א-שׁלֵ ט ָ
ַמ ְל ָכּא ָחזַיִ ן ְלג ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ְך ִדּיָ -ל ְ

בוּשׁיהוֹן
וּל ֵ
ְ
ישׁיהוֹן( ]פַּ ְטּ ֵשׁיהוֹן[ וְ כַ ְר ְבּ ָל ְתהוֹן
)פַּ ְטּ ֵ

יח
אשׁהוֹן ָלא ִה ְת ָח ַרְך וְ סַ ְר ָבּלֵ יהוֹן ָלא ְשׁנוֹ וְ ֵר ַ
וּשׂעַ ר ֵר ְ
ְ

נוּרא י ִָק ְד ָתּא:
ָ
וּר ִמיו ְלגוֹא-אַ תּוּן
ְ

ְכּ ִפתוּ

כז

וּמ ְת ַכּנְּ ִשׁין אֲ ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּ ַניָּא ִסגְ ַניָּא וּפַ חֲ ו ָָתא וְ ַה ָדּ ְב ֵרי
ִ

כב

ָכּל-קֳ בֵ ל ְדּנָה

נוּר ָלא עֲ ָדת ְבּהוֹן :כח

עָ נֵה נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר וְ אָ ַמר ְבּ ִריְך

ירא
ן-דּי ִמ ַלּת ַמ ְל ָכּא ַמ ְח ְצפָ ה וְ אַ תּוּנָא אֵ זֵה י ִַתּ ָ
ִמ ִ

י-שׁ ַלח ַמ ְלאֲ כֵ הּ
ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ ִדּ ְ
י-שׁ ְד ַרְך מֵ ַ
ֱלהֲ הוֹן ִדּ ַ
א ָ

ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ קַ ִטּל
גּ ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ְך ִדּי ַה ִסּקוּ ְל ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

וּמ ַלּת ַמ ְל ָכּא
לוֹהי ִ
דוֹהי ִדּי ִה ְת ְר ִחצוּ עֲ ִ
וְ ֵשׁזִ יב ְלעַ ְב ִ

וְ ג ְֻב ַריָּא ִאלֵּ ְך ְתּ ָלתֵּ הוֹן

יהבוּ )ג ְֶשׁ ְמיהוֹן( ]ג ְֶשׁ ְמהוֹן[ ִדּי ָלא-יִ ְפ ְלחוּן וְ ָלא-
ַשׁנִּ יו וִ ַ

תּוּן-נוּרא י ִָק ְד ָתּא
ָ
ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ נְ פַ לוּ ְלגוֹא-אַ
ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

ֱלהּ ָלהֵ ן לֵ ָ
יִ ְסגְּ דוּן ְלכָ ל-א ָ
וּמנִּ י ִשׂים ְטעֵ ם
אלהֲ הוֹן :כט ִ

ְמכַ ְפּ ִתין:

]שׁלֻ ו[ עַ ל
)שׁלֻ ה( ָ
ֵאמר ָ
ִדּי -כָ ל-עַ ם אֻ ָמּה וְ ִל ָשּׁן ִדּי-י ַ

כד א ַ
ֱדיִ ן נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא ְתּוַהּ וְ קָ ם ְבּ ִה ְת ְבּ ָה ָלה עָ נֵה

ישְׁך וַעֲ בֵ ד )נְ גוֹא( ]נְ גוֹ[ ַה ָדּ ִמין
י-שׁ ְד ַרְך מֵ ַ
ֱלהֲ הוֹן ִדּ ַ
א ָ

רוֹהי הֲ ָלא -ג ְֻב ִרין ְתּ ָל ָתה ְרמֵ ינָא ְלגוֹא-
וְ אָ ַמר ְל ַה ָדּ ְב ִ

ֱלה
יתי א ָ
וּביְ תֵ הּ נְ ו ִָלי יִ ְשׁ ַתּוֵּה ָכּל-קֳ בֵ ל ִדּי ָלא ִא ַ
יִ ְתעֲ בֵ ד ַ

יבא ַמ ְל ָכּא:
נוּרא ְמכַ ְפּ ִתין עָ נַיִ ן וְ אָ ְמ ִרין ְל ַמ ְל ָכּא י ִַצּ ָ
ָ

אדיִ ן ַמ ְל ָכּא ַה ְצ ַלח
אָ חֳ ָרן ִדּי-יִ כֻּ ל ְל ַה ָצּ ָלה ִכּ ְדנָה :ל בֵּ ַ

נוּרא:
ָ
יבא ִדּי
ִהמּוֹן ְשׁ ִב ָ

כה

כג

עָ נֵה וְ אָ ַמר ָהא-אֲ נָה ָחזֵה גּ ְֻב ִרין אַ ְר ְבּעָ ה ְשׁ ַריִ ן

יתי ְבּהוֹן וְ ֵרוֵהּ ִדּי
א-א ַ
גוֹא-נוּרא וַחֲ ַבל ָל ִ
ָ
ַמ ְה ְל ִכין ְבּ

)ר ִביעָ יאָ ( ְ]ר ִביעָ אָ ה[ ָדּמֵ ה ְל ַבר-א ֱָל ִהין :כו
ְ

אדיִ ן
בֵּ ַ

ישְׁך וַעֲ בֵ ד נְ גוֹ ִבּ ְמ ִדינַת ָבּבֶ ל:
ְל ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

לא

נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ַמ ְל ָכּא ְלכָ ל-עַ ְמ ַמיָּא אֻ ַמּיָּא וְ ִל ָשּׁ ַניָּא

]דיְ ִרין[ ְבּכָ ל-אַ ְרעָ א ְשׁ ָל ְמכוֹן יִ ְשׂגֵּא:
)ד ְא ִרין( ָ
ָ
ִדּי-

נוּרא י ִָק ְד ָתּא עָ נֵה וְ אָ ַמר
ְק ֵרב נְ בוּכַ ְדנ ֶַצּר ִל ְת ַרע אַ תּוּן ָ

לב

)ע ָלּיאָ (
ֱל ָהא ִ
דוֹהי ִדּי-א ָ
ישְׁך וַעֲ בֵ ד-נְ גוֹ עַ ְב ִ
ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ

]ע ָלּאָ ה[ ְשׁפַ ר קֳ ָד ַמי ְל ַהחֲ ָויָה:
ִ

ישְׁך וַעֲ בֵ ד
אדיִ ן נ ְָפ ִקין ַשׁ ְד ַרְך מֵ ַ
]ע ָלּאָ ה[ פֻּ קוּ ֶואֱתוֹ בֵּ ַ
ִ

יפין ַמ ְלכוּתֵ הּ ַמ ְלכוּת
הוֹהי ְכּ ָמה ַת ִקּ ִ
ַר ְב ְר ִבין וְ ִת ְמ ִ

נוּרא:
נְ גוֹ ִמן-גּוֹא ָ

ם-דּר וְ ָדר:
עָ ַלם וְ ָשׁ ְל ָטנֵהּ ִע ָ

)ע ָלּיאָ (
אָ ַתיָּא וְ ִת ְמ ַהיָּא ִדּי עֲ ַבד ִע ִמּי אֲ ָל ָהא ִ

לג

תוֹהי ְכּ ָמה
אָ ִ

ראב"ע
]ג ,א[

]ג ,ב[

נבוכדנצר ,רומיה -
הוא גובהו הוא קומתו.
פותיה -
רחבו שש אמות.
בקעת דורא -
וישבו שם היא בקעת דורא.

ונבוכדנצר ,למכנש -
לקבץ ולחבר ,אחשדרפנים והנזכרים
אחריהם ,הם מעלות שבע בלשון ישמעאל,
רק לא נדע פירוש אדרגזריא והבאים
אחריהם .וחכם היה בספרד שפירש
אדרגזריא אדירי גזרין ואין צורך ,על כן
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נניחם כי לא יועילו.
למתא -
לבוא.

]ג ,ג[
באדין -
אז התאספו הנזכרים.
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ראב"ע

)המשך מעמ' (49
]ג ,ד[

]ג ,יא[

וכרוזא -
המעביר קול בחיל.
אמר יפת :כי עמים יש להם אלהים ואומים
בלא תורה ולשונות ,מהם תורה אחת להם
ולא לשון אחד ,או באין תורה.

לגו אתון -
כבשן האש.

]ג ,ה[
בעידנא -
בעת.
קל קרנא -
קול השופר.
משרוקיתא -
כלי לשרוק בו רק קתרוס וחביריו ,כולם כלי
נגונים הם ,גם בלשון הקדש כינור ומחול
ומינים ועוגב ושמותם לא ידענום ,אע"פ
שעוגב מגזרת ותעגבה ומינים שני כלים
ומחול חליל וכינור כדמות מנורה ואלה
סברות בלא ראיה.

]ג ,ו[

]ג ,יב[
איתי -
יש.
די מנית יתהון -
כמו :אשר מנה שר הסריסים .והנה יש
שאלה ,אין ספק כי דניאל הוא היה יותר
נכבד וידענו שהוא לא השתחוה לצלם .למה
לא הזכירוהו הכשדים למלך? ולפי דעתי :כי
פחדו להזכירו אחר שידעו שהמלך הקריב
לפניו ניחוחין כאשר יעשה לאלהיו .ויפת בן
עלי אמר :כי היו אוהביו ,על כן לא הזכירוהו.
ואין צריך.

]ג ,יג[
באדין ,להיתיה -
כמו :שובו אתיו ,רק הוא מהבנין הכבד
הנוסף ,כי הפועל יוצא.

ומן ,יתרמא -
יושלך וכמוהו רמה בים.

]ג ,יד[

]ג ,ז[

הצדא -
שאלם האמת הוא ככה.

כל -
בהשלמת כל זה.

]ג ,טו[

]ג ,ח[

כען -
עתה הנה ישכם עתידים חלק להם כבוד,
אולי לא יהרגם בעבור כבוד דניאל.

ואכלו קרציהון -
תרגום :לא תלך רכיל  -המדבר בסתר רעה
על אחד ,כאילו אוכל בשרו.

]ג ,טז[

ענו -
משפט המדברים אל המלך להתפלל
שיאריכו ימיו.

ענו ,לא חשחין -
לא צריכין אנו להשיבך ,כי אלהינו שאנחנו
עובדים כמו פולח ובוקע ,בארץ יכול להצילנו
מכבשן האש ,גם מידך אם ירצה והנה אם
לא יציל ידוע יהיה לך.

]ג ,י[

]ג ,יט[

אנת -
שמת הודעת טעמך.

באדין ,אנפוהי -
אפו.

]ג ,ט[

50

למזא -
להוסיף מוקד ,כמו :מזי רעב.

]ג ,כ[
ולגברין גברי חיל -
שהם בצבאותיו.
לכפתא -
לקשור.

]ג ,כא[
באדין ,בסרבליהון –
הם השמלה העליונה ומנהג האומות לשרוף
האנשים במלבושיהם ,שאינם שוין כלום.
וכרבלתהון -
כמו ודוד מכרבל במעיל בוץ.
ופטשיהון -
חלוקין או מכנסים,
ולבושיהון -
שאר בגדים.

]ג ,כב[
כל ,מחפא -
במהירות.
די הסיקו -
כמו והשקו שבע שנים.
שביבא -
כמו :לא יגה שביב אשו:

]ג ,כד[
אדין ,להדברוהי -
כמו :בתוך הדברו.

]ג ,כה[
שריין .מותרין -
וחבל -
השחתה ,כמו :וחבל את מעשה ידיך.
ורויה די רביעאה -
ותואר הרביעי.
לבר אלהין -
כבן אלהים ,כמו :מה ברי ומה בר בטני.
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ראב"ע

)המשך מעמ' (50

באדין ,לתרע -
לשער וכמוהו :תרעתים סוכתים.
פוקו -
צאו.
ואתו -
ובואו ,כמו :שובו אתיו.

הוא הרביעי ,כמו :חונה מלאך ה' סביב לי־
ריאיו.
וככה וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים.
ומלאך פניו הושיעם,
המלאך הגואל,
ויסע מלאך האלהים.
ועוד אבאר לך זה באר היטב.

]ג ,כז[

]ג ,כט[

ומתכנשין ,והדברי מלכא -
יועציו שהן נהוגין עמו.
בגשמיהון -
גופותם ,כמו :וגשם יגדל:
וריח נור -
ריח אש לא עבר עליהם ,כמו :מעדה בגד
ביום קרה.
לא התחרך -
כמו :לא יחרוך רמיה צידו .והזכיר הבגד
העליון ואין צריך להזכיר האחרים.

ומני ,שלו -
כמו :שגגה.
וכמוהו :על השל.
כל -
להצלה כדנא כאלהים הזה.

]ג ,כו[

]ג ,כח[
ענה ,שלח מלאכיה -

]ג ,ל[
באדין ,הצלח -
מגזרת הצלחה וכמוהו ודניאל הצלח.

העמים הדרין בכל ארץ מלכותו ,ובתחלת
הכתב שלמכון ישגא – ירבה ,כמו :הן אל
שגיא.

]ג ,לב[
אתיא -
אותות.
ותמהיא -
מופתים שיתמה אדם מהם שלא ראו
כמותן.
אלהא עילאה -
עליון על כל אלהים.
שפר קדמי להחויה -
כמו :הנותן אמרי שפר.

]ג ,לג[
אתוהי ,רברבין -
גדולים וזה הכפל כמו גלגל.

]ג ,לא[
נבוכדנצר מלכא -
עתה יחל לספור אגרת שכתב נבוכדנצר לכל
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תהלים קיז
א
עוֹלם ַה ְללוּ יָהּ.
ב ִּכי ג ַָבר עָ לֵ ינוּ ַח ְסדּוֹ ֶואֱמֶ ת יְ הוָה ְל ָ
ַה ְללוּ אֶ ת יְ הוָה ּ ָכל גּוֹיִ ם ַש ְּׁבחוּהוּ ּ ָכל ָהאֻ ִּמים.


"כי גבר עלינו חסדו" –
כלומר ואף כי אנחנו אשר גבר עלינו חסדו

"ואמת ה' לעולם" –
ששמר הבטחתו שהבטיח את האבות

מצודת דוד
פסוק א

פסוק ב

"הללו" –
זה יאמר על לעתיד אתם כל הגוים כולכם הללו את ה'

"כי גבר" –
על אשר גבר חסדו עלינו והוא לעולם אל אמת כי קיים לנו הבטחתו
ולזה הללו את יה וחדלו מן העכו"ם.

מלבי"ם
)א-ב( "הללו" ,אמר כי ה' מלא בקשתו זאת וישראל נצולו ,וגם הגוים כולם שלקחם סנחריב בשבי והביאם לפני ירושלים יהללו את ה'
על כי גבר עלינו חסדו ,שעי"ז ניצולו גם השבוים ההמה ,כמ"ש יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים עליך יעבורו ,וכן יתר הגוים שנלחם סנחריב
עמהם ,הודו לה' על זה ,כמ"ש ומה יענה מלאכי גוי כי ה' יסד ציון ,ונגד מה שאמר כי לשמך תן כבוד אמר "הללו את ה' כל גוים" ,ונגד
מה שאמר על חסדך ,אמר "כי גבר עלינו חסדו" ,ונגד מה שאמר על אמתך אמר "ואמת ה' לעולם" ,ר"ל הבטחתו נשאר לעולם:

ביאור המילות
"הללו כל גוים ,שבחוהו כל האומים" .הלאומים הם האומות שיש להם דת מיוחד )כנ"ל ב' ב'( ,ופעל שבח מובדל מריעיו במה שמורה
שמשביח ומתקנהו ביתר שאת ,וכן הוא בלשון חז"ל משביח את השדה ,עי' מ"ש )לקמן קמ"ה( על דור לדור ישבח מעשיך ,ור"ל הגוים
הפשוטים יהללו והלאומים בעלי הדתות שהם הללו את ה' גם עד עתה ,עתה ישבחו אותו ,כי יתעלה בעיניהם יותר על מה שהיה מקודם:
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דרכי אברהם

ДОРОГИ АВРАhАМА

לקט :פַּ ַדּן אֲ ָרם
בראשית כה:כ
ם--אחוֹת לָ ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ,לוֹ
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּיִ ,מ ַפּ ַדּן ֲא ָר ֲ
ת-בּ ֵ
ת-ר ְב ָקה ַבּ ְ
ן-א ְר ָבּ ִﬠים ָשׁנָ הְ ,בּ ַק ְחתּוֹ ֶא ִ
כ וַ יְ ִהי יִ ְצ ָחקֶ ,בּ ַ
לְ ִא ָשּׁה.

בראשית לא:יח
שׁ--מ ְקנֵ ה ִקנְ יָ נוֲֹ ,א ֶשׁר ָר ַכשׁ ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרם :לָ בוֹא ֶאל-יִ ְצ ָחק
ִ
ל-ר ֻכשׁוֹ ֲא ֶשׁר ָר ָכ
ת-כּ ְ
ל-מ ְקנֵ הוּ ,וְ ֶא ָ
ת-כּ ִ
יח וַ יִּ נְ ַהג ֶא ָ
ָא ִביוַ ,א ְר ָצה ְכּנָ ַﬠן.

בראשית לג:יח
ת-פּנֵ י ָה ִﬠיר.
יח וַ יָּ בֹא יַ ֲﬠקֹב ָשׁלֵ ם ִﬠיר ְשׁ ֶכםֲ ,א ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנַ ַﬠןְ ,בּבֹאוִֹ ,מ ַפּ ַדּן ֲא ָרם; וַ יִּ ַחןֶ ,א ְ

בראשית לה:ט
ֹלהים ֶאל-יַ ֲﬠקֹב עוֹדְ ,בּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם; וַ ָיְב ֶרְך ,אֹתוֹ.
ט וַ יֵּ ָרא ֱא ִ

בראשית לה:כו
כו ְוּבנֵ י זִ לְ ָפּה ִשׁ ְפ ַחת לֵ ָאה ,גָּ ד וְ ָא ֵשׁר; ֵאלֶּ ה ְבּנֵ י יַ ֲﬠקֹבֲ ,א ֶשׁר יֻ לַּ ד-לוֹ ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרם.

בראשית מו:טו
ֹלשׁים וְ ָשֹׁלשׁ.
נוֹתיוְ ,שׁ ִ
טו ֵאלֶּ ה ְבּנֵ י לֵ ָאהֲ ,א ֶשׁר יָ לְ ָדה לְ יַ ֲﬠקֹב ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרם ,וְ ֵאתִ ,דּינָ ה ִבתּוָֹ :כּל-נֶ ֶפשׁ ָבּנָ יו ְוּב ָ
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החידות של שכם

דברים פרק כז
ת-העָ ם לֵ אמ ֹרָ :שׁמ ֹר ,אֶ ת-
ָ
א וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה וְ זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ,אֶ

ל-אישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל--קוֹל ָרם} .ס{
ָכּ ִ
טו אָ רוּר ָה ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה פֶ סֶ ל

ל-האָ ֶרץ ,אֲ ֶשׁר-יְ הוָה
ָ
ת-היּ ְַרדֵּ ן ,אֶ
ַ
ַבּיּוֹם אֲ ֶשׁר ַתּעַ ְברוּ אֶ

ל-העָ ם
ָ
יְ הוָהַ ,מעֲ ֵשׂה יְ דֵ י ָח ָרשׁ--וְ ָשׂם ַבּ ָסּתֶ ר; וְ עָ נוּ כָ

אֱֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן ָלְך--וַהֲ קֵ מ ָֹת ְלָך אֲ ָבנִ ים גְּ ד ֹלוֹת ,וְ ַשׂ ְד ָתּ

וְ אָ ְמרוּ ,אָ מֵ ן} .ס{
ל-העָ ם,
טז אָ רוּרַ ,מ ְקלֶ ה אָ ִביו וְ ִאמּוֹ; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
אָ מֵ ן} .ס{
ל-העָ ם,
יז אָ רוּרַ ,מ ִסּיג גְּ בוּל ֵרעֵ הוּ; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
אָ מֵ ן} .ס{
ל-העָ ם,
יח אָ רוּרַ ,מ ְשׁגֶּה ִעוֵּר ַבּ ָדּ ֶרְך; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
אָ מֵ ן} .ס{
יט אָ רוּרַ ,מטֶּ ה ִמ ְשׁפַּ ט גֵּר-יָתוֹם--וְ אַ ְל ָמנָה; וְ אָ ַמר ָכּל-
יו--כּי גִ ָלּה,
ִ
ָהעָ ם ,אָ מֵ ן .כ אָ רוּר ,שׁ ֹכֵ ב ִעם-אֵ ֶשׁת אָ ִב
ל-העָ ם ,אָ מֵ ן} .ס{
ְכּנַף אָ ִביו; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
ל-העָ ם,
ל-בּהֵ ָמה; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
ם-כּ ְ
כא אָ רוּר ,שׁ ֹכֵ ב ִע ָ
אָ מֵ ן} .ס{
ת-אמּוֹ;
ֹתוֹ--בּת-אָ ִביו ,אוֹ ַב ִ
ַ
כב אָ רוּר ,שׁ ֹכֵ ב ִעם-אֲ ח
ל-העָ ם ,אָ מֵ ן} .ס{
וְ אָ ַמר ָכּ ָ
ל-העָ ם,
כג אָ רוּר ,שׁ ֹכֵ ב ִעם-ח ַֹתנְ תּוֹ; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
אָ מֵ ן} .ס{
ל-העָ ם,
כד אָ רוּרַ ,מכֵּ ה ֵרעֵ הוּ ַבּ ָסּתֶ ר; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
אָ מֵ ן} .ס{
כה אָ רוּר ֹלקֵ ַח שׁ ַֹחדְ ,ל ַהכּוֹת נֶפֶ שׁ ָדּם נ ִָקי; וְ אָ ַמר
ל-העָ ם ,אָ מֵ ן} .ס{
ָכּ ָ
ה-הזּ ֹאת--
תּוֹר ַ
ת-דּ ְב ֵרי ַה ָ
כו אָ רוּר ,אֲ ֶשׁר ל ֹא-י ִָקים אֶ ִ
ל-העָ ם ,אָ מֵ ן} .פ{
אוֹתם; וְ אָ ַמר ָכּ ָ
ָ
ַלעֲ שׂוֹת

ל-ה ִמּ ְצוָה ,אֲ ֶשׁר אָ נ ִֹכי ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶ םַ ,היּוֹם .ב
ָכּ ַ

א ָֹתם ַבּ ִשּׂיד .ג

וְ ָהיָה,

תּוֹרה
ל-דּ ְב ֵרי ַה ָ
ת-כּ ִ
ָ
וְ כָ ַת ְב ָתּ עֲ לֵ יהֶ ן ,אֶ

ל-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר-
ָ
ֹאת--בּעָ ְב ֶרָךְ :ל ַמעַ ן אֲ ֶשׁר ָתּב ֹא אֶ
ְ
ַהזּ
וּד ַבשַׁ ,כּאֲ ֶשׁר
יְ הוָה אֱֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן ְלָך ,אֶ ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב ְ
ִדּבֶּ ר יְ הוָה אֱֹלהֵ י-אֲ ב ֹתֶ יָךָ ,לְך.

ד

וְ ָהיָהְ ,בּעָ ְב ְרכֶ ם

ת-האֲ ָבנִ ים ָהאֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אָ נ ִֹכי
ָ
ת-היּ ְַרדֵּ ןָ ,תּ ִקימוּ אֶ
ַ
אֶ
אוֹתםַ ,בּ ִשּׂיד.
ָ
יבל; וְ ַשׂ ְד ָתּ
ְמ ַצוֶּה אֶ ְתכֶ ם ַהיּוֹםְ ,בּ ַהר עֵ ָ

ה

ית ָשּׁם ִמזְ בֵּ ַחַ ,ליהוָה אֱֹלהֶ יָךִ :מזְ ַבּח אֲ ָבנִ ים,
וּבנִ ָ
ָ

ֹא-תנִ יף עֲ לֵ יהֶ ם ַבּ ְרזֶל .ו
ל ָ

אֲ ָבנִ ים ְשׁלֵ מוֹת ִתּ ְבנֶה ,אֶ ת-

ית עָ ָליו עוֹֹלתַ ,ליהוָה
ִמזְ ַבּח יְ הוָה אֱֹלהֶ יָך; וְ ַהעֲ ִל ָ

אֱֹלהֶ יָך .ז

וְ ז ַָב ְח ָתּ ְשׁ ָל ִמים ,וְ אָ כַ ְל ָתּ ָשּׁם; וְ ָשׂ ַמ ְח ָתִּ ,ל ְפנֵי

יְ הוָה אֱֹלהֶ יָך .ח

ל-דּ ְב ֵרי
ת-כּ ִ
ָ
ל-האֲ ָבנִ ים ,אֶ
ָ
וְ כָ ַת ְב ָתּ עַ

ֹאת--בּאֵ ר הֵ יטֵ ב} .ס{
ַ
תּוֹרה ַהזּ
ַה ָ
ט וַיְ ַדבֵּ ר מ ֶֹשׁה וְ ַהכּ ֹהֲ נִ ים ַה ְלוִ יִּ ם,

אֶ ל ָכּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל

ֵית ְלעָ ם,
וּשׁ ַמע ,יִ ְשׂ ָראֵ לַ ,היּוֹם ַהזֶּה נִ ְהי ָ
לֵ אמ ֹרַ :ה ְסכֵּ ת ְ
ית
ַליהוָה אֱֹלהֶ יָך .י וְ ָשׁ ַמ ְע ָתְּ ,בּקוֹל יְ הוָה אֱֹלהֶ יָך; וְ עָ ִשׂ ָ

ת-מ ְצו ָֹתו וְ אֶ ת-חֻ קָּ יו ,אֲ ֶשׁר אָ נ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם} .ס{
אֶ ִ
ת-העָ םַ ,בּיּוֹם ַההוּא לֵ אמ ֹר .יב אֵ לֶּ ה
ָ
יא וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה אֶ
ל-הר גְּ ִרזִ יםְ ,בּעָ ְב ְרכֶ ם ,אֶ ת-
ַ
ת-העָ ם ,עַ
ָ
יַעַ ְמדוּ ְל ָב ֵרְך אֶ
וּבנְ י ִָמן.
יהוּדה ,וְ יִ ָשּׂשכָ ר וְ יוֹסֵ ף ִ
ָ
ַהיּ ְַרדֵּ ןִ :שׁ ְמעוֹן וְ לֵ וִ י וִ

יג

יבלְ :ראוּבֵ ן גָּד
ל-ה ְקּ ָל ָלהְ ,בּ ַהר עֵ ָ
ַ
וְ אֵ לֶּ ה יַעַ ְמדוּ עַ

וְ אָ ֵשׁר ,וּזְ בוּלֻ ן ָדּן וְ נ ְַפ ָתּ ִלי .יד וְ עָ נוּ ַה ְלוִ יִּ ם ,וְ אָ ְמרוּ אֶ ל-
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החידות של שכם



)א( שמור את כל המצוה -

)יב( לברך את העם -

לשון הווה גרדנ"ט בלע"ז )בעאבאכטענד(:
)ב( והקמות לך -
בירדן ואחר כך תוציא משם אחרות ותבנה מהן
מזבח בהר עיבל נמצאת אתה אומר ג' מיני
אבנים היו שנים עשר בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן
בהר עיבל כדאיתא במסכת סוטה )ל"ה(:

כדאיתא במסכת סוטה )לב א( :שישה שבטים
עלו לראש הר גריזים ,וששה לראש הר עיבל
והכוהנים והלוים והארון למטה באמצע ,הפכו
לוים פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה
ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו'
ואלו ואלו עונין אמן .חזרו והפכו פניהם כלפי
הר עיבל ופתחו בקללה ואומרים) ,פסוק טו(
ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' וכן כולם עד
)פסוק כו( ארור אשר לא יקים:

)ט( הסכת -

)טז( מקלה אביו -

כתרגומו:
היום הזה נהיית לעם -
בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו
בברית:

מזלזל לשון ונקלה אחיך )לעיל כ"ה ,ג(:

)ח( באר היטב -
בשבעים לשון:

ЗАГАДКИ ШХЕМА

והוסג אחור )ישעיה נט ,יד(:

)יח( משגה עור -
הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה:

)כד( מכה רעהו בסתר -
על לשון הרע הוא אומר .ראיתי ביסודו
של רבי משה הדרשן :י"א ארורים יש
כאן כנגד י"א שבטים וכנגד שמעון לא
כתב ארור לפי שלא היה בלבו לברכו
לפני מותו כשברך שאר השבטים לכך
לא רצה לקללו:

)כו( אשר לא יקים -
)יז( מסיג גבול -
מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע .לשון
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כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה עליהם
באלה ובשבועה.
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ЗАГАДКИ ШХЕМА

החידות של שכם

יהושוע פרק ח-ט
א

ירא וְ אַ ל-תֵּ ָחת--קַ ח
ל-תּ ָ
הוֹשׁעַ  ,אַ ִ
ֻ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל-יְ

ל-ה ַמּחֲ נֶה ,אֲ ֶשׁר ִמ ְצּפוֹן ָל ִעיר ,וְ אֶ ת-עֲ קֵ בוֹ,
ת-כּ ַ
ָ
ָהעָ ם אֶ

ִע ְמָּך אֵ ת ָכּל-עַ ם ַה ִמּ ְל ָח ָמה ,וְ קוּם עֲ לֵ ה ָהעָ י; ְראֵ ה

הוֹשׁעַ ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּאְ ,בּתוְֹך ָהעֵ מֶ ק.
ֻ
ִמיָּם ָל ִעיר; ַויֵּלֶ ְך יְ

ת-עירוֹ,
נ ַָת ִתּי ְבי ְָדָך ,אֶ ת-מֶ לֶ ְך ָהעַ י וְ אֶ ת-עַ מּוֹ ,וְ אֶ ִ

יד

ב

ְך-העַ י ,וַיְ ַמהֲ רוּ ַויּ ְַשׁ ִכּימוּ ַויּ ְֵצאוּ
ָ
וַיְ ִהי ִכּ ְראוֹת מֶ לֶ

ית
וּל ַמ ְל ָכּהַּ ,כּאֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ
ית ָלעַ י ְ
וְ עָ ִשׂ ָ

י-ה ִעיר ִל ְק ַראת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ַל ִמּ ְל ָח ָמה הוּא וְ כָ ל-
אַ נְ ֵשׁ ָ

וּבהֶ ְמ ָתּהָּ ,תּב ֹזּוּ ָלכֶ ם;
ק-שׁ ָל ָלהּ ְ
הּ--ר ְ
ַ
וּל ַמ ְל ָכּ
יריחוֹ ְ
ִל ִ

ד--ל ְפנֵי ָהעֲ ָר ָבה; וְ הוּא ל ֹא י ַָדעִ ,כּי-א ֵֹרב
ִ
עַ מּוֹ ַלמּוֹעֵ

וְ אֶ ת-אַ ְרצוֹ.

ים-לָך א ֵֹרב ָל ִעיר ,מֵ אַ חֲ ֶר ָיה .ג
ְ
ִשׂ

הוֹשׁעַ וְ כָ ל-
ֻ
ַויָּקָ ם יְ

ֹלשׁים
הוֹשׁעַ ְשׁ ִ
ֻ
עַ ם ַה ִמּ ְל ָח ָמהַ ,לעֲ לוֹת ָהעָ י; וַיִּ ְב ַחר יְ

ד

לוֹ מֵ אַ חֲ ֵרי ָה ִעיר.

טו

הוֹשׁעַ וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל,
ֻ
וַיִּ נָּגְ עוּ יְ

ִל ְפנֵיהֶ ם; ַו ָיּנֻסוּ ,דֶּ ֶרְך ַה ִמּ ְד ָבּר .טז

ל-העָ ם
וַיִּ זָּעֲ קוָּ ,כּ ָ

וַיְ ַצו

)בּעַ י(ִ ,ל ְרדּ ֹף ,אַ חֲ ֵריהֶ ם; וַיִּ ְר ְדּפוּ אַ חֲ ֵרי
אֲ ֶשׁר בעיר ָ

א ָֹתם לֵ אמ ֹרְ ,ראוּ אַ תֶּ ם א ְֹר ִבים ָל ִעיר מֵ אַ חֲ ֵרי ָה ִעיר-

ן-ה ִעיר .יז וְ ל ֹא-נִ ְשׁאַ ר ִאישָׁ ,בּעַ י וּבֵ ית
הוֹשׁעַ  ,וַיִּ נּ ְָתקוּ ִמ ָ
ֻ
יְ

ן-ה ִעירְ ,מא ֹד; וִ ְהיִ יתֶ ם כֻּ ְלּכֶ ם ,נְ כ ֹנִ ים.
ל-תּ ְר ִחיקוּ ִמ ָ
ַ
-אַ

ת-ה ִעיר
ָ
אֵ ל ,אֲ ֶשׁר ל ֹא-י ְָצאוּ ,אַ חֲ ֵרי יִ ְשׂ ָראֵ ל; ַויַּעַ זְ בוּ אֶ

ל-ה ִעיר; וְ ָהיָה,
ָ
ל-העָ ם אֲ ֶשׁר ִא ִתּי ,נִ ְק ַרב ,אֶ
ָ
וַאֲ נִ י ,וְ כָ

תוּחה ,וַיִּ ְר ְדּפוּ אַ חֲ ֵרי יִ ְשׂ ָראֵ ל} .פ{
ְפּ ָ
ר-בּי ְָדָך
הוֹשׁעַ  ,נְ טֵ ה ַבּ ִכּידוֹן אֲ ֶשׁ ְ
ֻ
יח ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל-יְ

יר--כּי
ִ
ן-ה ִע
אוֹתם ִמ ָ
ָ
וְ י ְָצאוּ אַ חֲ ֵרינוּ ,עַ ד ַה ִתּיקֵ נוּ

הוֹשׁעַ ַבּ ִכּידוֹן אֲ ֶשׁר-
ֻ
י--כּי ְבי ְָדָך ,אֶ ְתּ ֶננָּה; ַויֵּט יְ
ל-העַ ִ
ָ
אֶ

בּוֹרי ַה ַחיִ ל ,וַיִּ ְשׁ ָלחֵ םָ ,ליְ ָלה.
ֵ
אֶ לֶ ף ִאישׁ ,גִּ

ה

ִכּי-י ְֵצאוּ ִל ְק ָראתֵ נוּ ַכּאֲ ֶשׁר ָבּ ִראשֹׁנָה ,וְ נ ְַסנוִּ ,ל ְפנֵיהֶ ם.

ו

ֹאמרוּ ,נ ִָסים ְלפָ נֵינוּ ַכּאֲ ֶשׁר ָבּ ִראשֹׁנָה; וְ נ ְַסנוִּ ,ל ְפנֵיהֶ ם.
י ְ

ז

ת-ה ִעיר; וּנְ ָתנָהּ
ָ
הוֹר ְשׁתֶּ ם ,אֶ
ַ
אוֹרב ,וְ
וְ אַ תֶּ םָ ,תּקֻ מוּ מֵ ָה ֵ

יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ םְ ,בּי ְֶדכֶ ם .ח

ת-ה ִעיר,
ָ
וְ ָהיָה ְכּ ָת ְפ ְשׂכֶ ם אֶ

ל-ה ִעיר.
ָ
ְבּיָדוֹ ,אֶ

יט

אוֹרב קָ ם ְמהֵ ָרה ִמ ְמּקוֹמוֹ
וְ ָה ֵ

דוּה; וַיְ ַמהֲ רוּ,
ַויָּרוּצוִּ ,כּנְ טוֹת יָדוַֹ ,ו ָיּב ֹאוּ ָה ִעיר ,וַיִּ ְל ְכּ ָ

ת-ה ִעיר ָבּאֵ שׁ .כ
ָ
ַויּ ִַצּיתוּ אֶ

וַיִּ ְפנוּ אַ נְ ֵשׁי ָהעַ י אַ חֲ ֵריהֶ ם

שׁ--כּ ְד ַבר יְ הוָהַ ,תּעֲ שׂוּ; ְראוּ,
ִ
ת-ה ִעיר ָבּאֵ
ָ
ַתּ ִצּיתוּ אֶ

ֹא-היָה
וַיִּ ְראוּ ,וְ ִהנֵּה עָ ָלה עֲ ַשׁן ָה ִעיר ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה ,וְ ל ָ

ל-ה ַמּ ְא ָרב,
ַ
הוֹשׁעַ ַ ,ויּ ְֵלכוּ אֶ
ֻ
וַיִּ ְשׁ ָלחֵ ם יְ

ָבהֶ ם י ַָדיִ ם ָלנוּס ,הֵ נָּה וָהֵ נָּה; וְ ָהעָ ם ַהנָּס ַה ִמּ ְד ָבּר,

ִצוִּ ִיתי אֶ ְתכֶ ם .ט

הוֹשׁעַ
ֻ
ַויּ ְֵשׁבוּ בֵּ ין בֵּ ית-אֵ ל וּבֵ ין ָהעַ יִ ,מיָּם ָלעָ י; ַויָּלֶ ן יְ

ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּאְ ,בּתוְֹך ָהעָ ם .י

הוֹשׁעַ ַבּבּ ֹקֶ ר,
ֻ
ַויּ ְַשׁכֵּ ם יְ

ת-העָ ם; ַויַּעַ ל הוּא וְ זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ לִ ,ל ְפנֵי ָהעָ ם-
ָ
וַיִּ ְפק ֹד אֶ

ָ-העָ י .יא

ל-הרוֹדֵ ף.
ָ
נ ְֶהפַּ ְך אֶ

כא

יהוֹשׁעַ וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ָראוּ,
ֻ
וִ

ת-ה ִעיר ,וְ ִכי עָ ָלה ,עֲ ַשׁן ָה ִעיר;
ָ
י-לכַ ד ָהא ֵֹרב אֶ
ִכּ ָ

ַויּ ָֻשׁבוַּ ,ויַּכּוּ אֶ ת-אַ נְ ֵשׁי ָהעָ י .כב

ן-ה ִעיר,
וְ אֵ לֶּ ה י ְָצאוּ ִמ ָ

ל-העָ ם ַה ִמּ ְל ָח ָמה אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ,עָ לוּ וַיִּ גְּ שׁוּ,
ָ
וְ כָ

אתם ,וַיִּ ְהיוּ ְליִ ְשׂ ָראֵ ל ַבּ ָתּוְֶך ,אֵ לֶּ ה ִמזֶּה וְ אֵ לֶּ ה
ִל ְק ָר ָ

ַו ָיּב ֹאוֶּ ,נגֶד ָה ִעיר; ַויַּחֲ נוּ ִמ ְצּפוֹן ָלעַ י ,וְ ַהגַּי בֵּ ינָו וּבֵ ין-

ד-בּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר-לוֹ ָשׂ ִריד וּפָ ִליט.
אוֹתם ,עַ ִ
ָ
ִמזֶּה; ַויַּכּוּ

אוֹתם
ָ
ָשׂם
וַיִּ קַּ חַ ,כּחֲ מֵ ֶשׁת אֲ ָל ִפים ִאישׁ; ַויּ ֶ

הוֹשׁעַ .
ֻ
כג וְ אֶ ת-מֶ לֶ ְך ָהעַ יָ ,תּ ְפשׂוּ ָחי; ַויּ ְַק ִרבוּ א ֹתוֹ ,אֶ ל-יְ

ָהעָ י.

יב

י--מיָּם ָל ִעיר .יג
א ֵֹרב ,בֵּ ין בֵּ ית-אֵ ל וּבֵ ין ָהעַ ִ

56

ַויּ ִָשׂימוּ

כד

ת-כּל-י ְֹשׁבֵ י ָהעַ י
ָ
וַיְ ִהי ְכּכַ לּוֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל ַלהֲ ר ֹג אֶ
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לב

ַבּ ָשּׂדֶ הַ ,בּ ִמּ ְד ָבּר אֲ ֶשׁר ְר ָדפוּם בּוֹ ,וַיִּ ְפּלוּ כֻ ָלּם ְל ִפי-

ע ֹלוֹת ַליהוָה ,וַיִּ זְ ְבּחוּ ְשׁ ָל ִמים.

ָשׁבוּ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ָהעַ יַ ,ויַּכּוּ א ָֹתהּ
חֶ ֶרב ,עַ ד-תֻּ ָמּם; ַויּ ֻ

תּוֹרת מ ֶֹשׁה ,אֲ ֶשׁר ָכּ ַתבִ ,ל ְפנֵי
ַ
ָהאֲ ָבנִ ים--אֵ תִ ,מ ְשׁנֵה

י-ח ֶרב.
ְל ִפ ָ

כה

ל-הנּ ְֹפ ִלים ַבּיּוֹם ַההוּא,
ַ
וַיְ ִהי כָ

ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל .לג

ב-שׁם ,עַ ל-
וַיִּ ְכ ָתּ ָ

וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וּזְ קֵ נָיו וְ שׁ ְֹט ִרים וְ שׁ ְֹפ ָטיו

ה--שׁנֵים עָ ָשׂר ,אָ לֶ ף :כּ ֹל ,אַ נְ ֵשׁי ָהעָ י.
ְ
ד-א ָשּׁ
מֵ ִאישׁ וְ עַ ִ

וּמזֶּה ָלאָ רוֹן ֶנגֶד ַהכּ ֹהֲ נִ ים ַה ְלוִ יִּ ם נ ְֹשׂאֵ י
ע ְֹמ ִדים ִמזֶּה ִ

יהוֹשׁעַ ל ֹא-הֵ ִשׁיב יָדוֹ ,אֲ ֶשׁר נ ָָטה ַבּ ִכּידוֹן ,עַ ד אֲ ֶשׁר
ֻ
כו וִ

אֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָהַ ,כּגֵּר ָכּאֶ זְ ָרח--חֶ ְציוֹ אֶ ל-מוּל ַהר-

וּשׁ ַלל
ַרק ַה ְבּהֵ ָמהְ ,

יבלַ :כּאֲ ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה
גְּ ִרזִ ים ,וְ ַהחֶ ְציוֹ אֶ ל-מוּל ַהר-עֵ ָ

ל--כּ ְד ַבר יְ הוָה ,אֲ ֶשׁר
ִ
ָה ִעיר ַה ִהיאָ ,בּזְ זוּ ָלהֶ ם ,יִ ְשׂ ָראֵ

ל--בּ ִראשֹׁנָה.
ָ
יִ ְשׂ ָראֵ

הֶ חֱ ִרים ,אֵ ת ָכּל-י ְֹשׁבֵ י ָהעָ י .כז
הוֹשׁעַ  .כח
ֻ
ִצוָּה אֶ ת-יְ

הוֹשׁעַ  ,אֶ
ֻ
וַיִּ ְשׂר ֹף יְ
ת-העָ י; וַיְ ִשׂימֶ ָה
ָ

ל-עוֹלם ְשׁ ָמ ָמה ,עַ ד ַהיּוֹם ַהזֶּה .כט
ָ
תֵּ

וְ אֶ ת-מֶ לֶ ְך ָהעַ י

עֶ בֶ ד-יְ הוָה,

לד

ְל ָב ֵרְך

ת-העָ ם
ָ
אֶ

תּוֹרהַ ,ה ְבּ ָרכָ ה,
ל-דּ ְב ֵרי ַה ָ
ת-כּ ִ
ָ
וְ אַ חֲ ֵרי-כֵ ן ,קָ ָרא אֶ

תּוֹרה .לה
ל-ה ָכּתוּבְ ,בּסֵ פֶ ר ַה ָ
ַ
ה--כּכָ
ְ
וְ ַה ְקּ ָל ָל

ֹא-היָה
ל ָ

וּכבוֹא ַה ֶשּׁמֶ שׁ ִצוָּה
ל-העֵ ץ ,עַ ד-עֵ ת ָהעָ ֶרב; ְ
ָ
ָתּ ָלה עַ

הוֹשׁעַ ,
ֻ
ר-צוָּה מ ֶֹשׁה--אֲ ֶשׁר ל ֹא-קָ ָרא יְ
ָד ָברִ ,מכּ ֹל אֲ ֶשׁ ִ

אוֹתהּ
ָ
ן-העֵ ץַ ,ויּ ְַשׁ ִליכוּ
הוֹשׁעַ ַויּ ִֹרידוּ אֶ ת-נִ ְב ָלתוֹ ִמ ָ
ֻ
יְ

ל-ק ַהל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ַהנּ ִָשׁים וְ ַה ַטּף ,וְ ַהגֵּרַ ,הה ֹלֵ ְך
ֶנגֶד ָכּ ְ

אֶ ל-פֶּ ַתח ַשׁעַ ר ָה ִעירַ ,ויּ ִָקימוּ עָ ָליו גַּל-אֲ ָבנִ ים גָּדוֹל,

ְבּ ִק ְר ָבּם.

עַ ד ַהיּוֹם ַהזֶּה} .פ{
הוֹשׁעַ ִמזְ בֵּ ַחַ ,ליהוָה אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל,
ֻ
ל אָ ז יִ ְבנֶה יְ
יבל .לא ַכּאֲ ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה עֶ בֶ ד-יְ הוָה אֶ ת-
ְבּ ַהר ,עֵ ָ

ל-ה ְמּ ָל ִכים אֲ ֶשׁר ְבּעֵ בֶ ר ַהיּ ְַרדֵּ ן ָבּ ָהר
א וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ֹעַ ָכּ ַ

בוּסי.
ה ִח ִתּי ,וְ ָה ֱאמ ִֹריַ ,ה ְכּנַעֲ נִ י ַה ְפּ ִרזִּ יַ ,ה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִַ

ה--מזְ ַבּח אֲ ָבנִ ים
ִ
תּוֹרת מ ֶֹשׁ
ַ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ לַ ,כּ ָכּתוּב ְבּסֵ פֶ ר

ב

ְשׁלֵ מוֹת ,אֲ ֶשׁר ל ֹא-הֵ נִ יף עֲ לֵ יהֶ ן ַבּ ְרזֶל; ַויַּעֲ לוּ עָ ָליו

פֶּ ה ,אֶ ָחד} .פ{
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וּבכ ֹל חוֹף ַהיָּם ַהגָּדוֹל ,אֶ ל-מוּלַ ,ה ְלּ ָבנוֹן-
וּב ְשּׁפֵ ָלהְ ,
ַ

הוֹשׁעַ וְ ִעם-יִ ְשׂ ָראֵ ל--
ֻ
וַיִּ ְתקַ ְבּצוּ י ְַח ָדּוְ ,ל ִה ָלּחֵ ם ִעם-יְ
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בראשית פרק לג
א

וַיִּ ָשּׂא יַעֲ ק ֹב עֵ ינָיוַ ,ויּ ְַרא וְ ִהנֵּה עֵ ָשׂו ָבּא ,וְ ִעמּוֹ,

ת-היְ ָל ִדים ,עַ ל-לֵ אָ ה וְ עַ ל-
ַ
ַחץ אֶ
אַ ְר ַבּע מֵ אוֹת ִאישׁ; ַויּ ַ
ָרחֵ ל ,וְ עַ לְ ,שׁתֵּ י ַה ְשּׁפָ חוֹת.

ב

ת-ה ְשּׁפָ חוֹת
ַ
ָשׂם אֶ
ַויּ ֶ

ֱֹלהים וְ ִכי יֶשׁ-
י-חנַּנִ י א ִ
ִבּ ְרכָ ִתי אֲ ֶשׁר הֻ ָבאת ָלְךִ ,כּ ַ
ִלי-כ ֹל; וַיִּ ְפ ַצר-בּוֹ ,וַיִּ קָּ ח.
וְ אֵ ְלכָ הְ ,לנֶגְ דֶּ ָך.

יג

יב

ַויּ ֹאמֶ ר ,נִ ְסעָ ה וְ נֵלֵ כָ ה;

ַויּ ֹאמֶ ר אֵ ָליו ,אֲ ד ֹנִ י י ֹדֵ עַ ִכּי-

יה אַ חֲ ר ֹנִ ים,
ילדֶ ָ
וְ אֶ ת-י ְַלדֵ יהֶ ןִ ,ראשֹׁנָה; וְ אֶ ת-לֵ אָ ה וִ ָ

וּדפָ קוּם
ַהיְ ָל ִדים ַר ִכּים ,וְ ַהצּ ֹאן וְ ַה ָבּקָ ר ,עָ לוֹת עָ ָלי; ְ

ת-רחֵ ל וְ אֶ ת-יוֹסֵ ף אַ חֲ ר ֹנִ ים .ג וְ הוּא ,עָ ַבר ִל ְפנֵיהֶ ם;
ָ
וְ אֶ

ל-הצּ ֹאן .יד
יוֹם אֶ ָחד ,וָמֵ תוּ ָכּ ַ

וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אַ ְר ָצה ֶשׁ ַבע ְפּעָ ִמים ,עַ ד-גִּ ְשׁתּוֹ עַ ד-אָ ִחיו.

עַ ְבדּוֹ; וַאֲ נִ י אֶ ְתנָהֲ ָלה ְל ִא ִטּיְ ,ל ֶרגֶל ַה ְמּ ָלאכָ ה אֲ ֶשׁר-

ָארו
ל-צוּ ָ
ַ
ָרץ עֵ ָשׂו ִל ְק ָראתוֹ וַיְ ַח ְבּקֵ הוּ ,וַיִּ פּ ֹל עַ
ַויּ ָ

וּל ֶרגֶל ַהיְ ָל ִדים ,עַ ד אֲ ֶשׁר-אָ ב ֹא אֶ ל-אֲ ד ֹנִ י,
ְלפָ נַי ְ

ד

וַיִּ ָשּׁקֵ הוּ; וַיִּ ְבכּוּ .ה

ת-הנּ ִָשׁים
ַ
וַיִּ ָשּׂא אֶ ת-עֵ ינָיוַ ,ויּ ְַרא אֶ

ירה.
ֵשׂ ִע ָ

טו

יַעֲ ָבר-נָא אֲ ד ֹנִ יִ ,ל ְפנֵי

ן-העָ ם
ַויּ ֹאמֶ ר עֵ ָשׂו--אַ ִצּיגָה-נָּא ִע ְמָּךִ ,מ ָ

ר--היְ ָל ִדים,
ַ
ֹאמ
ת-היְ ָל ִדיםַ ,ויּ ֹאמֶ רִ ,מי-אֵ לֶּ ה ָלְּך; ַויּ ַ
ַ
וְ אֶ

אֲ ֶשׁר ִא ִתּי; ַויּ ֹאמֶ ר ָל ָמּה זֶּה ,אֶ ְמ ָצא-חֵ ן ְבּעֵ ינֵי אֲ ד ֹנִ י.

ו ִַתּגּ ְַשׁ ָן ַה ְשּׁפָ חוֹת

ירה .יז וְ יַעֲ ק ֹב
ָשׁב ַבּיּוֹם ַההוּא עֵ ָשׂו ְל ַד ְרכּוֵֹ ,שׂ ִע ָ
טז ַויּ ָ

יה,
ילדֶ ָ
ו ִַתּגַּשׁ גַּם-לֵ אָ ה וִ ָ

וּל ִמ ְקנֵהוּ עָ ָשׂה סֻ כּ ֹת ,עַ ל-
נָסַ ע סֻ כּ ָֹתה ,וַיִּ בֶ ן לוֹ ָבּיִ ת; ְ

ֱֹלהים אֶ ת-עַ ְבדֶּ ָך.
ר-חנַן א ִ
אֲ ֶשׁ ָ

הֵ נָּה וְ י ְַלדֵ יהֶ ן ,ו ִַתּ ְשׁ ַתּחֲ וֶיןָ .ז

ו

וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ; וְ אַ ַחר ,נִ גַּשׁ יוֹסֵ ף וְ ָרחֵ ל--וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ .ח ַויּ ֹאמֶ ר,
ל-ה ַמּחֲ נֶה ַהזֶּה אֲ ֶשׁר פָּ ג ְָשׁ ִתּי; ַויּ ֹאמֶ רִ ,ל ְמצ ֹא-
ִמי ְלָך ָכּ ַ

חֵ ן ְבּעֵ ינֵי אֲ ד ֹנִ י .ט
אתי
ר-לְך .י ַויּ ֹאמֶ ר יַעֲ ק ֹב ,אַ ל-נָא ִאם-נָא ָמ ָצ ִ
ְלָך אֲ ֶשׁ ָ

ֶשׁ-לי ָרב; אָ ִחי ,יְ ִהי
ַויּ ֹאמֶ ר עֵ ָשׂו ,י ִ

יתי
חֵ ן ְבּעֵ ינֶיָך ,וְ ָלקַ ְח ָתּ ִמנְ ָח ִתיִ ,מיּ ִָדיִ :כּי עַ ל-כֵּ ן ָר ִא ִ
ֱֹלהים--ו ִַתּ ְרצֵ נִ י.
פָ נֶיָךִ ,כּ ְרא ֹת ְפּנֵי א ִ

יא

קַ ח-נָא אֶ ת-

ם-ה ָמּקוֹם סֻ כּוֹת} .ס{
כֵּ ן קָ ָרא ֵשׁ ַ
יח ַו ָיּב ֹא יַעֲ ק ֹב ָשׁלֵ ם ִעיר ְשׁכֶ ם,

אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ ְכּנַעַ ן,

ת-פּנֵי ָה ִעיר .יט
ְבּב ֹאוִֹ ,מפַּ ַדּן אֲ ָרם; וַיִּ ַחן ,אֶ ְ

וַיִּ קֶ ן אֶ ת-

ה-שׁם אָ הֳ לוִֹ ,מיַּד ְבּנֵי-חֲ מוֹר,
חֶ ְלקַ ת ַה ָשּׂדֶ ה ,אֲ ֶשׁר נ ָָט ָ

ם--בּמֵ אָ הְ ,ק ִשׂ ָיטה .כ
ְ
אֲ ִבי ְשׁכֶ
וַיִּ ְק ָרא-לוֹ--אֵ ל ,אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל} .ס{

ב-שׁםִ ,מזְ בֵּ ַח;
ָ
ַויַּצֶּ


)ב( ואת לאה וילדיה אחרונים -
אחרון אחרון חביב:

)ג( עבר לפניהם -
אמר אם יבא אותו רשע להלחם ,ילחם בי
תחילה:

)ד( ויחבקהו -
נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל

58

השתחוואות הללו:
וישקהו -
נקוד עליו ,ויש חולקין בדבר הזה.
בברייתא דספרי )בהעלותך סט( :יש
שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל
לבו.
אמר ר' שמעון בן יוחאי :הלכה היא
בידוע שעשו שונא ליעקב ,אלא שנכמרו
רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו:

)ה( מי אלה לך -
מי אלה להיות שלך:

)ז( נגש יוסף ורחל -
בכלן האמהות נגשות לפני הבנים ,אבל
ברחל יוסף נגש לפניה ,אמר אמי יפת תואר,
שמא יתלה בה עיניו אותו רשע ,אעמוד
כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה ,מכאן זכה
יוסף לברכת )מט כב( עלי עין:
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)ח( מי לך כל המחנה -
מי כל המחנה אשר פגשתי שהוא שלך,
כלומר למה הוא לך .ופשוטו של מקרא
]נאמר[ על מוליכי המנחה.
ומדרשו :כתות של מלאכים פגע ,שהיו
דוחפין אותו ואת אנשיו ,ואומרים להם
של מי אתם ,והם אומרים להם של עשו,
והן אומרים הכו הכו ,ואלו אומרים הניחו
בנו של יצחק הוא ,ולא היו משגיחים עליו,
בן בנו של אברהם הוא ,ולא היו משגיחים,
אחיו של יעקב הוא ,אומרים להם אם כן
משלנו אתם:

)ט( יהי לך אשר לך -
כאן הודה לו על הברכות:

ח י( לשאול לו לשלום ולברכו ,דתועי מלך
חמת.
כולם לשון ברכת שלום הן שקורין בלע"ז
שלוצי"ר ]לשאול בשלום[ .אף זו ברכתי
מו"ן שלו"ד ]שאלתי שלומי[:
אשר הבאת לך -
לא טרחת בה ,ואני יגעתי להגיעה עד שבאה
לידך:
חנני -
נו"ן ראשונה מודגשת לפי שהיא משמשת
במקום שתי נוני"ן ,שהיה לו לומר חננני,
שאין חנן בלא שתי נונין ,והשלישית לשימוש
כמו עשני ,זבדני:
יש לי כל -
כל ספוקי ,ועשו דבר בלשון גאוה )פסוק ט(
יש לי רב ,יותר ויותר מכדי צרכי:

)י( אל נא -
אל נא תאמר לי כן :אם נא מצאתי חן
בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי
פניך וגו'  -כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי
על אשר ראיתי פניך ,והן חשובין לי כראיית
פני המלאך שראיתי שר שלך ,ועוד על
שנתרצית למחול סורחני .ולמה הזכיר לו
ראיית המלאך? כדי שיתיירא הימנו ויאמר
ראה מלאכים וניצול ,איני יכול לו מעתה:
ותרצני -
נתפייסת לי ,וכן כל רצון שבמקרא לשון
פיוס ,אפיימינ"ט בלע"ז ]פיוס[ )ויקרא כב
כ( כי לא לרצון יהיה לכם ,הקרבנות באות
לפייס ולרצון .וכן )משלי י לב( שפתי צדיק
ידעון רצון ,יודעים לפייס ולרצות:

)יא( ברכתי -
מנחתי ,מנחה זו הבאה על ראיית פנים
ולפרקים אינה באה אלא לשאילת שלום,
וכל ברכה שהיא לראיית פנים ,כגון להלן:
)מז י( ויברך יעקב את פרעה) ,מ"ב יח
לא( עשו אתי ברכה ,דסנחריב .וכן )ש"ב

ЗАГАДКИ ШХЕМА

)יב( נסעה -
כמו )תהילים קל ב( שמעה ,שהוא כמו
שמע ,אף כאן נסעה כמו נסע ,והנו"ן יסוד
בתיבה.
ותרגומו :טול ונהך ,עשו אמר ליעקב נסע
מכאן ונלך:
ואלכה לנגדך -
בשוה לך ,טובה זו אעשה לך שאאריך ימי
מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה צריך ,וזהו
לנגדך ,בשוה לך:

ודפקום -
כמו )שה"ש ה ב( קול דודי דופק ,נוקש
בדלת:

)יד( יעבר נא אדני -
אל תאריך ימי הליכתך ,עבור כפי דרכך ואף
אם תתרחק:
אתנהלה -
אתנהל ,ה"א יתירה כמו )לעיל יח כא(
ארדה) ,במדבר ט ח( אשמעה:
לאטי -
לאט שלי ,לשון נחת )ישעיה ח ו( ההולכים
לאט) ,ש"ב יח ה( לאט לי לנער .לאטי
הלמ"ד מן היסוד ואינה משמשת ,אתנהל
נחת שלי:
לרגל המלאכה -
לפי צורך הליכת רגלי המלאכה המוטלת
עלי להוליך:
ולרגל הילדים -
לפי רגליהם שהם יכולים לילך:
עד אשר אבא אל אדני שעירה -
הרחיב לו הדרך ,שלא היה דעתו ללכת אלא
עד סכות .אמר :אם דעתו לעשות לי רעה
ימתין עד בואי אצלו ,והוא לא הלך .ואימתי
ילך? בימי המשיח ,שנאמר )עובדיה א כא(
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו.
ומדרשי אגדה יש לפרשה זו רבים:

)יג( עלות עלי -

)טו( ויאמר למה זה -

הצאן והבקר שהן עלות מוטלות עלי לנהלן
לאט:
עלות -
מגדלות עולליהן ,לשון )איכה ב יא( עולל
ויונק) .ישעיה סה כ( עול ימים) .שמואל א'
ו י( שתי פרות עלות .ובלע"ז אינפנטיי"ש
]שיש להן ולדות[:
ודפקום יום אחד -
ליגעם בדרך במרוצה ,ומתו כל הצאן:

תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה:
אמצא חן בעיני אדני -
ולא תשלם לי עתה שום גמול:
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)טז( וישב ביום ההוא עשו לדרכו -
עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו
נשמטו מאצלו אחד אחד .והיכן פרע להם
הקב"ה?
בימי דוד ,שנאמר )ש"א ל יז( כי אם ארבע

59

תנ"ך

מקורות



ЗАГАДКИ ШХЕМА

החידות של שכם



)המשך מעמ' (59
מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים:

)יז( ויבן לו בית -
שהה שם שמונה עשר חדש ,קיץ וחורף
וקיץ .סכות קיץ ,בית חורף ,סכות קיץ:

בבאו מפדן ארם -
כאדם האומר לחבירו יצא פלוני מבין שיני
אריות ובא שלם .אף כאן ויבא שלם מפדן
ארם ,מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרך:

)יט( קשיטה -
)יח( שלם -
שלם בגופו ,שנתרפא מצליעתו .שלם
בממונו ,שלא חסר כלום מכל אותו דורון.
שלם בתורתו ,שלא שכח תלמודו בבית
לבן:
עיר שכם -
כמו לעיר ,וכמוהו )רות א יט( עד בואנה
בית לחם:

60

מעה .אמר רבי עקיבא :כשהלכתי לכרכי
הים היו קורין למעה קשיטה )ותרגומו
חורפן ,טובים ,חריפים בכל מקום ,כגון
עובר לסוחר(:

)כ( ויקרא לו אל אלוהי ישראל -
לא שהמזבח קרוי אלוהי ישראל ,אלא על
שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו

קרא שם המזבח על שם הנס ,להיות שבחו
של מקום נזכר בקריאת השם ,כלומר מי
שהוא אל הוא הקב"ה הוא לאלוהים לי
ששמי ישראל.
וכן מצינו במשה )שמות יז טו( ויקרא שמו
ה' נסי ,לא שהמזבח קרוי ה' ,אלא על שם
הנס קרא שם המזבח ,להזכיר שבחו של
הקב"ה ,ה' הוא נסי.
ורבותינו דרשוהו :שהקב"ה קראו ליעקב
אל .ודברי תורה )ירמיה כג כט( כפטיש
יפוצץ סלע ,מתחלקים לכמה טעמים.
ואני ליישב פשוטו ושמועו של מקרא
באתי.
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השבויה בשכם

בראשית פרק לד
א וַתֵּ צֵ א ִדינָה ַבּת-לֵ אָ ה ,אֲ ֶשׁר י ְָל ָדה ְליַעֲ ק ֹבִ ,ל ְראוֹת,

יטבוּ
ת-בּתֵּ נוּ ,וְ ָה ָל ְכנוּ .יח וַיִּ ְ
אֵ לֵ ינוְּ ,ל ִהמּוֹל--וְ ָלקַ ְחנוּ אֶ ִ

ַויּ ְַרא א ָֹתהּ ְשׁכֶ ם בֶּ ן-חֲ מוֹרַ ,ה ִחוִּ י-

וּבעֵ ינֵיְ ,שׁכֶ ם בֶּ ן-חֲ מוֹר.
ִד ְב ֵריהֶ םְ ,בּעֵ ינֵי חֲ מוֹרְ ,

ִבּ ְבנוֹת ָהאָ ֶרץ .ב

-נְ ִשׂיא ָהאָ ֶרץ; וַיִּ קַּ ח א ָֹתהּ וַיִּ ְשׁ ַכּב א ָֹתהּ ,וַיְ עַ נּ ֶָה.

ג

ת-הנַּעֲ ָר,
ַ
ֱהב ,אֶ
ו ִַתּ ְד ַבּק נ ְַפשׁוְֹ ,בּ ִדינָה ַבּת-יַעֲ ק ֹב; ַו ֶיּא ַ

וַיְ ַדבֵּ ר ,עַ ל-לֵ ב ַהנַּעֲ ָר.

ד

יט

וְ ל ֹא-אֵ ַחר ַהנַּעַ ר ַלעֲ שׂוֹת ַה ָדּ ָברִ ,כּי ָחפֵ ץ ְבּ ַבת-

יַעֲ ק ֹב; וְ הוּא נִ ְכ ָבּדִ ,מכּ ֹל בֵּ ית אָ ִביו .כ

ַו ָיּב ֹא חֲ מוֹר

ַויּ ֹאמֶ ר ְשׁכֶ ם ,אֶ ל-חֲ מוֹר

ירם,
ירם; וַיְ ַד ְבּרוּ אֶ ל-אַ נְ ֵשׁי ִע ָ
ל-שׁעַ ר ִע ָ
ַ
וּשׁכֶ ם ְבּנוֹ ,אֶ
ְ

ת-היּ ְַל ָדּה ַהזּ ֹאתְ ,ל ִא ָשּׁה.
ַ
ח-לי אֶ
ִ
אָ ִביו לֵ אמ ֹר :קַ

לֵ אמ ֹר .כא ָהאֲ נ ִָשׁים ָהאֵ לֶּ ה ְשׁלֵ ִמים הֵ ם ִא ָתּנוּ ,וְ י ְֵשׁבוּ

וּבנָיו ָהיוּ אֶ ת-
ת-דּינָה ִבתּוָֹ ,
וְ יַעֲ ק ֹב ָשׁ ַמעִ ,כּי ִטמֵּ א אֶ ִ

ָבאָ ֶרץ וְ יִ ְסחֲ רוּ א ָֹתהּ ,וְ ָהאָ ֶרץ ִהנֵּה ַרחֲ ַבת-י ַָדיִ ם,

ִמ ְקנֵהוַּ ,בּ ָשּׂדֶ ה; וְ הֶ חֱ ִרשׁ יַעֲ ק ֹב ,עַ ד-בּ ֹאָ ם .ו ַויֵּצֵ א חֲ מוֹר

ת-בּנ ֹתֵ ינוּ נִ תֵּ ן
ח-לנוּ ְלנ ִָשׁים ,וְ אֶ ְ
ָ
ת-בּנ ָֹתם נִ קַּ
ִל ְפנֵיהֶ ם; אֶ ְ

וּבנֵי יַעֲ ק ֹב ָבּאוּ
ְ

ְך-בּז ֹאת ֵיא ֹתוּ ָלנוּ ָהאֲ נ ִָשׁיםָ ,ל ֶשׁבֶ ת ִא ָתּנוּ-
ָלהֶ ם .כב אַ ְ

ן-ה ָשּׂדֶ הְ ,כּ ָשׁ ְמעָ ם ,וַיִּ ְתעַ ְצּבוּ ָהאֲ נ ִָשׁים ,וַיִּ ַחר ָלהֶ ם
ִמ ַ

ל ְהיוֹתְ ,לעַ ם אֶ ָחדְ :בּ ִהמּוֹל ָלנוּ ָכּל-זָכָ רַ ,כּאֲ ֶשׁר הֵ םִ

ת-בּת-יַעֲ ק ֹב,
ַ
ְמא ֹדִ :כּי-נְ ָב ָלה עָ ָשׂה ְביִ ְשׂ ָראֵ לִ ,ל ְשׁ ַכּב אֶ

נִ מּ ִֹלים .כג

ה

י-שׁכֶ ם ,אֶ ל-יַעֲ ק ֹבְ ,ל ַדבֵּ רִ ,אתּוֹ .ז
אֲ ִב ְ

וְ כֵ ן ,ל ֹא יֵעָ ֶשׂה .ח

וַיְ ַדבֵּ ר חֲ מוֹרִ ,א ָתּם לֵ אמ ֹרְ :שׁכֶ ם

ם--תּנוּ נָא א ָֹתהּ לוְֹ ,ל ִא ָשּׁה.
ְ
ְבּנִ יָ ,ח ְשׁקָ ה נ ְַפשׁוֹ ְבּ ִב ְתּכֶ

ט

ת-בּנ ֹתֵ ינוּ,
נוּ-לנוּ ,וְ אֶ ְ
וְ ִה ְת ַח ְתּנוּ ,א ָֹתנוְּ :בּנ ֹתֵ יכֶ םִ ,תּ ְתּ ָ

ל-בּהֶ ְמ ָתּם ,הֲ לוֹא ָלנוּ
ִמ ְקנֵהֶ ם וְ ִקנְ ָינָם וְ כָ ְ

ֵאוֹתה ָלהֶ ם ,וְ י ְֵשׁבוּ ִא ָתּנוּ .כד
הֵ ם; אַ ְך נ ָ

וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל-

ל-שׁכֶ ם ְבּנוָֹ ,כּל-י ְֹצאֵ י ַשׁעַ ר ִעירוֹ; וַיִּ מּ ֹלוָּ ,כּל-
חֲ מוֹר וְ אֶ ְ

ר--כּל-י ְֹצאֵ יַ ,שׁעַ ר ִעירוֹ .כה
ָ
זָכָ

ישׁי
וַיְ ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ִתּ ְקחוּ ָלכֶ ם .י וְ ִא ָתּנוּ ,תֵּ ֵשׁבוּ; וְ ָהאָ ֶרץִ ,תּ ְהיֶה ִל ְפנֵיכֶ ם--

ֵי-בנֵי-יַעֲ ק ֹב ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵ וִ י אֲ חֵ י
יוֹתם כּ ֹאֲ ִבים ,וַיִּ ְקחוּ ְשׁנ ְ
ִבּ ְה ָ

יה
רוּה ,וְ הֵ אָ חֲ זוּ ָבּהּ .יא ַויּ ֹאמֶ ר ְשׁכֶ ם אֶ ל-אָ ִב ָ
וּס ָח ָ
ְשׁבוּ ְ

ַה ְרגוָּ ,כּל-
ל-ה ִעיר ,בֶּ ַטח; ַויּ ַ
ָ
ִדינָה ִאישׁ ַח ְרבּוַֹ ,ו ָיּב ֹאוּ עַ

ֹאמרוּ אֵ ַלי,
יה ,אֶ ְמ ָצא-חֵ ן ְבּעֵ ינֵיכֶ ם; וַאֲ ֶשׁר תּ ְ
וְ אֶ ל-אַ חֶ ָ

זָכָ ר .כו

אֶ תֵּ ן .יב

וּמ ָתּן ,וְ אֶ ְתּנָהַ ,כּאֲ ֶשׁר
ַה ְרבּוּ עָ ַלי ְמא ֹד ,מ ַֹהר ַ

י-ח ֶרב;
ת-שׁכֶ ם ְבּנוָֹ ,ה ְרגוּ ְל ִפ ָ
וְ אֶ ת-חֲ מוֹר וְ אֶ ְ

ת-דּינָה ִמבֵּ ית ְשׁכֶ םַ ,ויֵּצֵ אוּ.
וַיִּ ְקחוּ אֶ ִ

כז

ְבּנֵי יַעֲ ק ֹב,

ת-הנַּעֲ ָרְ ,ל ִא ָשּׁה .יג ַויַּעֲ נוּ ְבנֵי-
ַ
נוּ-לי אֶ
וּת ִ
ֹאמרוּ אֵ ָלי; ְ
תּ ְ

חוֹתם.
ָ
ל-החֲ ָל ִליםַ ,ו ָיּב ֹזּוָּ ,ה ִעיר--אֲ ֶשׁר ִט ְמּאוּ ,אֲ
ַ
ָבּאוּ עַ

ת-שׁכֶ ם וְ אֶ ת-חֲ מוֹר אָ ִביוְ ,בּ ִמ ְר ָמה--וַיְ ַדבֵּ רוּ:
יַעֲ ק ֹב אֶ ְ

כח

אֲ ֶשׁר ִטמֵּ א ,אֵ ת ִדּינָה אֲ ח ָֹתם .יד

ֹאמרוּ אֲ לֵ יהֶ ם ,ל ֹא
ַויּ ְ

ֶה--לתֵ ת אֶ ת-אֲ ח ֹתֵ נוְּ ,ל ִאישׁ
ָ
נוּכַ ל ַלעֲ שׂוֹת ַה ָדּ ָבר ַהזּ

אֲ ֶשׁר-לוֹ עָ ְר ָלהִ :כּי-חֶ ְרפָּ ה ִהואָ ,לנוּ .טו

ְך-בּז ֹאת,
אַ ְ

ת-בּקָ ָרם ,וְ אֶ ת-חֲ מ ֵֹריהֶ ם ,וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר-
אֶ ת-צ ֹאנָם וְ אֶ ְ

ָבּ ִעיר וְ אֶ ת-אֲ ֶשׁר ַבּ ָשּׂדֶ הָ ,לקָ חוּ .כט

ילם
ת-כּל-חֵ ָ
ָ
וְ אֶ

ל-טפָּ ם וְ אֶ ת-נְ ֵשׁיהֶ םָ ,שׁבוּ ַו ָיּב ֹזּוּ; וְ אֵ תָ ,כּל-אֲ ֶשׁר
ת-כּ ַ
ָ
וְ אֶ

ַבּ ָבּיִ ת .ל

ל-שׁ ְמעוֹן וְ אֶ ל-לֵ וִ י ,עֲ כַ ְרתֶּ ם
ַויּ ֹאמֶ ר יַעֲ ק ֹב אֶ ִ

נֵאוֹת ָלכֶ םִ :אם ִתּ ְהיוּ כָ מ ֹנוְּ ,ל ִהמּ ֹל ָלכֶ ם ָכּל-זָכָ ר.

וּב ְפּ ִרזִּ י; וַאֲ נִ י,
ישׁנִ י ְבּי ֵֹשׁב ָהאָ ֶרץַ ,בּ ְכּנַעֲ נִ י ַ
א ִֹתיְ ,ל ַה ְב ִא ֵ

ח-לנוּ;
ָ
ת-בּנ ֹתֵ יכֶ ם נִ קַּ
ת-בּנ ֹתֵ ינוּ ָלכֶ ם ,וְ אֶ ְ
וְ נ ַָתנּוּ אֶ ְ

יתי.
ְמתֵ י ִמ ְספָּ ר ,וְ נֶאֶ ְספוּ עָ ַלי וְ ִהכּוּנִ י ,וְ נִ ְשׁ ַמ ְד ִתּי אֲ נִ י וּבֵ ִ

טז

וְ י ַָשׁ ְבנוּ ִא ְתּכֶ ם ,וְ ָהיִ ינוּ ְלעַ ם אֶ ָחד .יז

וְ ִאם-ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ
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ֹאמרוַּ :ה ְכזוֹנָה ,יַעֲ ֶשׂה אֶ ת-אֲ חוֹתֵ נוּ} .פ{
לא ַויּ ְ
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מקורות 
תנ"ך

ШХЕМСКАЯ ПЛЕННИЦА

השבויה בשכם


)א( בת לאה -
ולא בת יעקב?! אלא על שם יציאתה נקראת
בת לאה ,שאף היא יצאנית היתה ,שנאמר
)ל טז( ותצא לאה לקראתו) .ועליה משלו
המשל )יחזקאל טז מד( כאמה כבתה(:

)ב( וישכב אתה -
כדרכה:
ויענה -
שלא כדרכה:

)ג( על לב הנערה -
דברים המתיישבין על הלב ,ראי אביך
בחלקת שדה קטנה כמה ממון בזבז ,אני
אשיאך ותקנה העיר וכל שדותיה:

)ז( וכן לא יעשה -
לענות את הבתולות ,שהאומות גדרו עצמן
מן העריות על ידי המבול:

)ח( חשקה -
חפצה:

חרפה בכל מקום גדוף:

)טו( נאות לכם -
נתרצה לכם ,לשון )מ"ב יב ט( ויאותו:
להמול -
להיות נמול ,אינו לשון לפעול אלא לשון
להפעל:

)טז( ונתנו -
נו"ן שניה מודגשת ,לפי שהיא משמשת
במקום שתי נוני"ן ונתננו:
ואת בנותיכם נקח לנו -
אתה מוצא בתנאי שאמר חמור ליעקב
ובתשובת בני יעקב לחמור שתלו החשיבות
בבני יעקב ,ליקח בנות שכם את שיבחרו
להם ובנותיהם יתנו להם לפי דעתם ,דכתיב
ונתנו את בנותינו ,לפי דעתינו ,ואת בנותיכם
נקח לנו ,ככל אשר נחפוץ .וכשדברו חמור
ושכם בנו אל יושבי עירם הפכו הדברים
)פסוק כא( את בנותם נקח לנו לנשים ואת
בנותינו נתן להם ,כדי לרצותם שיאותו
להמול:

)יב( מהר -

)כא( שלמים -

כתובה:

בשלום ובלב שלם:
והארץ הנה רחבת ידים -
כאדם שידו רחבה וותרנית ,כלומר לא
תפסידו כלום ,פרקמטיא הרבה באה לכאן
ואין לה קונים:

)יג( במרמה -
בחכמה:
אשר טמא -
הכתוב אומר שלא הייתה רמיה ,שהרי טמא
את דינה אחותם:

)יד( חרפה הוא -
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בניו היו ,ואף על פי כן נהגו עצמן שמעון
ולוי ,כשאר אנשים שאינם בניו ,שלא נטלו
עצה הימנו:
אחי דינה -
לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה:
בטח -
שהיו כואבים .ומדרש אגדה :בטוחים היו על
כחו של זקן:

)כז( על החללים -
לפשט את החללים:

)כט( חילם -
ממונם .וכן) :דברים ח יז( עשה לי את
החיל הזה) .במדבר כד יח( וישראל
עושה חיל) .תהילים מט יא( ועזבו
לאחרים חילם:
שבו -
לשון שביה ]לפיכך טעמו מלרע[:

)ל( עכרתם -
לשון מים עכורים ,אין דעתי צלולה עכשיו.
ואגדה :צלולה הייתה החבית ועכרתם
אותה ,מסורת הייתה ביד כנענים שיפלו
ביד בני יעקב ,אלא שהיו אומרים )שמות
כג ל( עד אשר תפרה ונחלת את הארץ,
לפיכך היו שותקין:
מתי מספר -
אנשים מועטים:

)כב( בהמול -
בהיות נמול:

שמץ פסול הוא אצלנו ,הבא לחרף חברו
הוא אומר לו ערל אתה ,או בן ערל.

)כה( שני בני יעקב -

)כג( אך נאותה להם -
לדבר זה ,ועל ידי כן ישבו אתנו:

)לא( הכזונה -
הפקר:
את אחותנו -
ית אחתנא
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מקורות 
מקורות שונים

מה זה קרבן

?ЧТО ТАКОЕ КОРБАН

לקט :קרבן
יומא כא ,ב
תניא ,חמישה דברים נאמרו באש של המערכה ]=אש
של המזבח[ :רבוצה כארי ,וברה כחמה ,ויש בה ממש
]לא כמו אש של מטה ,שאין בה ממש – מהרש"א[,
ואוכלת לחין כיבשין]שהמים לא מכבים אותו[ ,ואינה
מעלה עשן ...אף על פי שאש יורדת מן השמים ,מצוה
להביא מן ההדיוט.
רבוצה כארי? והתניא אמר רבי חנינא סגן הכהנים ,אני
ראיתיה ורבוצה ככלב? לא קשיא .כאן במקדש ראשון ]כמו
ארי[ כאן במקדש שני ]ששם היה רבי חנינא ,כמו כלב[.

רש"י שם ד"ה רבוצה כארי :גחלת שנפלה מן השמים בימי שלמה,
והיתה על המזבח עד שבא מנשה וסילקה ,היתה דומה לארי רובץ.
מהרש"א שם ד"ה רבוצה כארי :על שם שבית ראשון נבנה ע"י
שלמה המלך משבט יהודה שנמשל לאריה ,כמו שכתוב "גור אריה
יהודה גו'" ,אבל בית שני נבנה ע"י מלכות פרס ,ולא היה אש רובץ
בו ]אלא[ רק ככלב ,ומצינו בו ]בפרס[ שנדמה לכלב כמו שכתוב
בפרק קמא דראש השנה 'והשגל יושב אצלו כלבתא'.
פרקי אבות פ"ה מ"ה :ולא כיבו גשמים אש של עצי
המערכה.

ד"ה באתי לגני תש"י פ"ב
והנה בהקרבן הגשמי הוא שמביאין בהמה גשמית על גבי
המזבח ,והיה האש שלמעלה ,וכדאיתא ביומא )כא ,ע"ב(
'רבוצה כארי' )גחלת שנפלה מן השמים בימי שלמה והיתה על
המזבח ,רש"י( .ובזהר איתא 'אריה דאכיל קורבנין' ,הנה כמו כן
הוא בעבודה בנפש האדם ,הרי יש אש שלמעלה ,והוא הרשפי
אש שבנפש האלקית ,וכמאמר 'רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה',
ואיתא במדרש רבה )הובא בילקוט( כאש שלמעלה ,שאין

האש מכבה למים ואין המים מכבין לאש ,והיינו שבטבע הנפש
האלקית הרי יש בו רשפי אש האהבה לאלקות ,והוא בדוגמא
אש שלמעלה ,שאין המים מכבין אותו ,והמים הם מים רבים
בריבוי הטרדות בטרדת הפרנסה ובלבולים שונים בטרדות
שונות המבלבלים בתורה ועבודה ,ובכל זאת הנה גם 'נהרות לא
ישטפוה' ,לפי דרשפי אש האהבה שבנפש האלקית הוא בדוגמת
אש שלמעלה ,דאין המים מכבין אותה.

זהר ח"א ו ,ב
בזמנין קדמאין  ...הוו קיימין ישראל בשלימו ,דדבחין דבחין
וקרבנין לכפרא על נפשייהו ,וכדין הוה נחית מלעילא דיוקנא
דחד אריה ,והוו חמאן ליה על גבי מדבחא ,רביץ על טרפיה,
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אכיל קרבנין כגבר תקיף ,וכל קלבין הוו מתטמרין מקמיה ...
מה שמיה דההוא אריה? אריא"ל דאנפוי אנפי אריה.
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